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Už 26 rokov s nami objavujete
krásy sveta

3 svetadiely

37 destinácií

a 13 noviniek

21 krajín

viac ako185 hotelov

ISTANBUL

MALTA TOSKÁNSKOGRANADA

MOSKVA

RÍM

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

EDINBURGHPARÍŽ

MILÁNO

a život iných kultúr…



20€ 20€ 

40€ 40€ 

Garantujeme zľavu 
až 30 % do 31. 12. 2014

Garantujeme zľavu 
až 25 % do 31. 1. 2015

Znížený preddavok len 100 € 
na osobu (zájazdy autom/auto-
busom) alebo 200 € na osobu 
(letecké zájazdy)

Pri kúpe zájazdu do 
31. 1. 2015 garantujeme bez-
platnú výmenu ubytovacieho 
zariadenia v rámci destinácie 
alebo tiež termínu do 15. 3. 2015

Ušetrených 40 € za nadváhu 
odovzdanej batožiny počas letu 
(informujte sa na predajných 
miestach CK) na dovolenku až 
do limitu 20 kg/osoba

35% zľavu na parkovanie 
auta pri letisku v Bratislave 
do 31. 12. 2014

30% zľavu na parkovanie 
auta pri letisku v Bratislave 
do 31. 1. 2015

Bonus vo forme 
dodatočnej zľavy,  

ktorá bude odpočítaná  
z konečnej ceny zájazdu 

spolu so zľavami  
v predajných akciách  
First moment bonus 
alebo Osoby úplne 

zdarma.
Zákazník je oprávnený 

použiť len 1 kupón  
na 1 izbu/apartmán  

bez možnosti kombinovať 
ho s inými kupónmi alebo  

predajnými akciami či bonusmi. 
Platí do 28. februára 2015.

Garantujeme zľavu 18 % 
alebo 8 % do 31. 12. 2014

Garantujeme zľavu 15% 
alebo 5% do 31. 1. 2015

Znížený preddavok len 
100 € na osobu (zájazdy 
autom/autobusom) alebo 
200 € na osobu (letecké 
zájazdy)

Pri kúpe zájazdu do 
31. 1. 2015 garantujeme 
bezplatnú výmenu 
ubytovacieho zariadenia 
v rámci destinácie alebo tiež 
termínu do 15. 3. 2015

Ušetrených 40 € za nadváhu 
odovzdanej batožiny počas letu 
(informujte sa na predajných 
miestach CK) na dovolenku až 
do limitu 20 kg/osoba

35 % zľavu na parkovanie 
auta pri letisku v Bratislave 
do 31. 12. 2014

30 % zľavu na parkovanie 
auta pri letisku v Bratislave 
do 31.1.2015

Bonusy
pre stálych klientov

Bonus
Upozornenie: 

Stáli zákazníci sú tí, ktorí cestovali  
s CK SENECA TOURS, spol. s r.o. 

aspoň raz v posledných piatich rokoch 
a vedia účasť na zájazde preukázať.

na letecké 
pobytové 

zájazdy

na pobytové  
zájazdy autobusom

Extra

Deti 
a dospelé 
osoby úplne 
zdarma
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Zlatý 
First moment bonus

 Platí pre prvých 2015 
nových zákazníkov  

a pre stálych zákazníkov 
do 31. 12. 2014

alebo

2 osoby 
úplne zdarma 

+ zľava 8% 
pre spolucestujúcich

alebo

1 osoba
úplne zdarma 

+ zľava 18%  
pre spolucestujúcich

Strieborný
First moment bonus

Platí pre ďalších 2015 
nových zákazníkov  

a pre stálych zákazníkov 
do 31. 1. 2015

alebo

2 osoby
úplne zdarma 

+ zľava 5% 
pre spolucestujúcich

alebo

1 osoba
úplne zdarma 

+ zľava 15%  
pre spolucestujúcich

Bronzový 
First moment bonus

Platí pre všetkých 
zákazníkov 

až do 28. 2. 2015

Zľavňujeme 
základné 

lôžka, prístelky 
aj dopravu!

Vraciame  
100 % úrokov

Nie ste na to sami

Pri nákupe na splátky a splnení 
podmienok Home Credit Slovakia a.s.  
Vám pri vybraných produktoch 
vrátime všetky zaplatené úroky.

HC_Vanoce_inzerce_CK katalog_60x60.indd   1 27/10/14   16:10
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Ďalšie výhody 
akcií First Moment Bonus 

a  Osoby úplne zdarma

Deti a dospelé osoby 
úplne zdarma

Len 200 € Ušetrite až 40 € 
za nadváhu batožiny!

Len 100 €

Garancia bezplatnej výmeny zájazdu!

za osobu stačí 
ako znížený preddavok 

pri kúpe leteckého 
zájazdu.

Letecké spoločnosti obmedzili na dovolenkových letoch 
hmotnosť odovzdanej batožiny na prepravu na 15 kg/osoba. 

Kúpte si zájazd do 28. 2. 2015 a poplatok za nadváhu 5 kg/
osoba zaplatíme na vybraných letoch* za vás. Získate tak 

limit pre odovzdanú batožinu až 20 kg/osoba.

* informujte sa na predajných miestach CK

za osobu stačí ako znížený 
preddavok pri kúpe 

zájazdu autobusom alebo 
vlastnou dopravou.

Pri kúpe zájazdu do 31. 1. 2015 môžete do 15. 3. 2015 zmeniť ubytovacie zariadenie v rámci destinácie 
alebo termín s pôvodnou zľavou 5, 8, 15, 18, 25, respektíve 30 %.

Po zaplatení zníženého preddavku je objednávateľ  
povinný uhradiť ďalší preddavok do výšky polovice  

z celkovej ceny zájazdu najneskôr do 31. 3. 2015.

V predajnej akcii Osoby úplne zdarma ponúkame vo vybraných ubytovacích zariadeniach 
až pre 2 osoby na prístelkách ubytovanie,  all inclusive a leteckú dopravu zdarma.  

Osoby úplne zdarma platia len povinné a iné príplatky.
Zľavy v predajnej akcii Osoby úplne zdarma platia výlučne pri úhrade celej ceny zájazdu 

do 31. marca 2015,  inak sa zľava zníži o 5 %.

UPOZORNENIE » Zľavy Zlatý a Strieborný First moment  bonus platia výlučne pri úhrade celej ceny zájazdu do 31. 3. 2015, inak sa zľava 
zníži o 5 %.  Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základnom lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa 
nevzťahujú na akékoľvek povinné a nepovinné príplatky, poplatky, poistenie, ani na poznávacie a pútnické zájazdy. Zľavy sa nevzťahujú 
ani na špeciálnu zníženú cenu letenky pre osoby na prístelkách pri (ultra) all inclusive (light) hoteloch. V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu komplexné cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2 %. Zľavy nie je možné sčítavať s inými druhmi 
zliav. Všetky predajné akcie platia len na letné pobytové a pobytovo-poznávacie zájazdy a len do vypredania akciových účastníckych miest 
na zájazdoch, ktoré sú počtom obmedzené. Zľavy First moment bonus nie je možné kombinovať s Osobami úplne zdarma. Stáli zákazníci 
sú tí, ktorí cestovali s CK SENECA TOURS, spol. s r.o. aspoň raz v posledných piatich rokoch a vedia účasť na zájazde preukázať. 



Kalábria
SCOGLIO DELLA GALEA 

RESORT & SPA, 
Capo Vaticano/S. Maria 

di Ricadi, 2 deti do 14 rokov

Zakynthos
PALAZZO DI ZANTE FAMILY 

RESORT & WATER PARK, 
Vassilikos, 2 deti do 14 rokov

ZANTE ROYAL FAMILY 
RESORT & WATER PARK, 

Vassilikos, 2 deti do 14 rokov

ZANTE IMPERIAL BEACH 
FAMILY RESORT 

& WATER PARK, Vassilikos, 
2 deti do 14 rokov

Kréta
SITIA BEACH RESORT & SPA, 

Sitia, 2 deti do 14 rokov

APOLLONIA BEACH RE-
SORT & SPA, Ammoudara, 

2 deti do 14 rokov

AQUIS ARINA SAND FAMILY 
RESORT, Kokkini Hani, 2 deti 

do 15 rokov alebo dospelý

SANTA MARINA FAMILY 
RESORT, Ammoudara, 2 deti 

do 14 rokov

Korfu
ALKYON BEACH, Agios Geor-
gios Pagi, 1. dieťa do 13 rokov 

a 2. dieťa do 7 rokov

AQUIS SANDY BEACH RE-
SORT, Agios Georgios, 

2 deti do 15 rokov

Rhodos
EVI, Faliraki, 2 deti do 15 rokov

ALFA, Kolymbia, 
2 deti do 13 rokov

KOLYMBIA SKY, Kolymbia, 
2 deti do 12 rokov

PRIMASOL MIRALUNA SEA-
SIDE, Kiotari, 1. dieťa do 12 ro-

kov a 2. dieťa do 7 rokov

AVRA BEACH, Ixia, 
2 deti do 12 rokov 

LOUIS COLOSSOS BEACH, 
Faliraki, 2 deti do 14 rokov

Cyprus

ACAPULCO BEACH FAMILY 
RESORT & WATERPARK, 

Kyrenia - 1. dieťa do 13 rokov 
a 2. dieťa do 7 rokov

SALAMIS BAY CONTI FAMI-
LY RESORT & WATERPARK, 

Famagusta, 1. dieťa do 13 rokov 
a 2. dieťa do 7 rokov

Turecko
CLUB RESORT ATLANTIS, 

Izmir, 2 deti do 13 rokov

ONYRIA CLAROS BEACH, 
Izmir, 2 deti do 13 rokov

IC SANTAI RESORT & SPA, 
Belek, 2 deti do 13 rokov

KERVANSARAY BEACH SPA 
& WATER PARK, Antalya – 

Lara, 2 deti do 15 rokov

CHAMPION HOLIDAY VIL-
LAGE RESORT & SPA, 

Kemer, 2 deti do 15 rokov

IBEROTEL PALM GARDEN, 
Side, 1. dieťa do 15 rokov 

a 2. dieťa do 7 rokov

CLUB CALIMERA SERRA PA-
LACE, Side, 2 deti do 15 rokov 

LTI SERRA RESORT, Side, 
2 deti do 15 rokov

SULTAN OF DREAMS, Side, 
2 deti do 14 rokov

PRIMASOL SERRA GARDEN, 
Side, 2 deti do 15 rokov

BEL CONTI, Belek, 
2 deti do 7 rokov

GRAND PRESTIGE SPA 
& WATERPARK, Side, 

2 deti do 14 rokov

ASKA WASHINGTON 
RESORT & SPA, Side,  

1. dieťa do 13 rokov 
a 2. dieťa do 7 rokov

ASKA BUKET RESORT & SPA, 
Alanya, 1. dieťa do 13 rokov 

a 2. dieťa do 7 rokov

JUSTINIANO PARK CONTI, 
Alanya, 2 deti do 15 rokov

ASKA JUST IN BEACH, 
Alanya, 1. dieťa do 13 rokov 

a 2. dieťa do 7 rokov 

GANITA HOLIDAY CLUB 
RESORT & SPA, Alanya, 

2 deti do 14 rokov

IC GREEN PALACE 
RESORT & SPA, Antalya – Lara, 

2 deti do 13 rokov

AKIN PARADISE, Alanya, 
2 deti do 15 rokov

KATYA, Alanya, 1. dieťa 
do 13 rokov a 2. dieťa 

do 7 rokov

KLEOPATRA SARA, Alanya, 
1. dieťa do 12 rokov 
a 2. dieťa do 7 rokov 

BONE CLUB SVS, Alanya, 
2 deti do 15 rokov

KLEOPATRA ARSI, Alanya, 
1. dieťa do 14 rokov 
a 2. dieťa do 7 rokov

 ARSI, Alanya, 1. dieťa do 14 ro-
kov a 2. dieťa do 7 rokov

Tunisko

CARIBBEAN WORLD MAH-
DIA, Mahdia, 1. dieťa do 14 ro-

kov a 2. dieťa do 6 rokov

SKANES SERAIL, Monastir 
– Skanes, 1. dieťa do 14 rokov 

a 2. dieťa do 6 rokov

CARIBBEAN WORLD 
MONASTIR, Monastir, 

1. dieťa do 14 rokov 
a 2. dieťa do 6 rokov

DESSOLE BELLA VISTA, 
Monastir – Skanes, 
2 deti do 12 rokov

DESSOLE RIVIERA, Port El 
Kantaoui, 2 deti do 12 rokov

DESSOLE ROYAL LIDO,  
Nabeul, 1. dieťa do 14 rokov 

a 2. dieťa do 6 rokov

MOVIE GATE MIRAMAR,  
Hammamet, 1. dieťa do 14 ro-

kov a 2. dieťa do 4 rokov

MARHABA CLUB, 
Hammamet, 1. dieťa do 14 ro-

kov a 2. dieťa do 4 rokov

Malta
RAMLA BAY RESORT & SPA, 

Marfa,  2 deti do 9 rokov 

SEABANK RESORT & SPA, 
Mellieha Bay, 1. dieťa do 12 ro-

kov a 2. dieťa do 6 rokov

Egypt
PANORAMA BUNGALOWS, 
El Gouna, 1. dieťa do 14 rokov 

a 2. dieťa do 7 rokov

AL NABILA GRAND BAY 
MAKADI, Makadi Bay, 1. dieťa 
do 14 rokov a 2. dieťa do 6 ro-

kov

PALM BEACH RESORT, Hur-
ghada, 1. dieťa do 13 rokov 

a 2. dieťa do 6 rokov

Spojené Arab-
ské Emiráty

HILTON AL HAMRA, Ras Al 
Khaimah,  2 deti do 14 rokov

Až v 56 hoteloch ponúkame letecké zájazdy            
pre 2 deti a dospelé osoby úplne zdarma.
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V kluboch sa 
budete zabávať  
so slovenskými ani-
mátormi.

Kluby sú zárukou 

neopakovateľných 
dovolenkových chvíľ, radosti z pohybu,  
zábavy pre malých i veľkých.

V rámci klubov sa organizujú denné aj večerné 
programy – súťaže, hry, zábavné i športové aktivity.

Rodičia zaiste ocenia aj chvíle, ktoré bude ich die-
ťa tráviť v spoločnosti našich výborných animátorov.

Okrem aktivít pre deti v rámci klubov animátori 
organizujú aj športové aktivity pre dospelých. Prídite 
si zahrať tenis alebo plážový volejbal štýlovo k moru!

All inclusive sa stal hitom 
dovoleniek posledných rokov. 
Preto aj väčšina hotelov, ktoré 
sme zaradili do našej ponuky, 
ponúka takéto služby. Sprí-
jemnia vám pobyt a zároveň 
šetria dovolenkový rozpočet. 
Buďte trendy, dovolenkujte 

      ól inkluzív!
Stravovanie formou 
all inclusive zahŕňa plnú 
penziu - raňajky, obedy, večere 
formou  švédskych (bufeto-
vých) stolov, miestne  nealko-
holické a alkoholické nápoje 
počas dňa, prípadne občerstve-
nie. 

Ultra all inclusive môže 
obsahovať aj ďalšie služby 
navyše, ako napríklad skoré 

Obľúbený All Inclusive

Seneca Klub

Vo vybraných hoteloch označených piktogra-
mom poskytujeme počas letných prázdninových 
mesiacov služby klubovej dovolenky.

a neskoré raňajky, ľahké stude-
né a teplé občerstvenie, kávu, 
čaj, sušienky, zmrzlinu, impor-
tované  alkoholické nápoje, 
tematické večere, fľašu vína 
na izbe, osušky, slnečníky a le-
žadlá pri bazénoch a na pláži, 
animačné programy, detský 
miniklub, rôzne športové a zá-
bavné aktivity.

Časový harmonogram 
poskytovania služieb (ultra) 
all inclusive určuje hotel, 
avšak konkrétne informácie 
o službách zahrnutých 
v (ultra) all inclusive  
nájdete vždy pri opise hotela. 
Pre ľahšiu orientáciu sme 
ich označili piktogramami 
(ultra) all inclusive.



Cestovateľské lahôdky
Okruh Sicíliou s pobytom pri mori 

Okruh Tureckom s možnosťou pobytu pri mori  

Gibraltar a okruh Andalúziou s pobytom pri mori

Pútnické zájazdy - Lurdy, Barcelona,Montserrat, Fatima, Rím, 

Turín, Miláno, Santiago de Compostela, Medžugorie, Istanbul, Izrael, Petra

Poznávacie zájazdy - Rím, Paríž, Francúzska riviéra, Toskánsko, Madrid, 

Edinburgh, Petrohrad, Moskva, Istanbul, Izrael, Mŕtve more, Jordánsko, Irán

Medzinárodné hotelové siete: 
Hilton, Louis Hotels, Fiesta Hotels,  

Aquis Hotels, Falkensteiner, Dessole...

    31 leteckých destinácií 
    odlety z Bratislavy, Košíc, Sliača,  
   Popradu a Viedne

186 ubytovacích kapacít 
   v 91 strediskách
 131 all inclusive 
  hotelových zariadení 

  46 klubových hotelov 
  so slovenským animátorom 

   37 hotelov oficiálnej triedy 5*
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Grécko

Naša TOP ponuka
Golden Coast Resort ****+
pri pláži, ultra all inclusive, bazény, SENECA KLUB, dieťa do 12 r. ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 131 957 km2  Počet obyvateľov: 11 280 000
 Hlavné mesto: Atény  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 25 °C 30 °C 32 °C 32 °C 28 °C 25 °C

Teplota vody 18 °C 20 °C 24 °C 25 °C 23 °C 21 °C

8 dní, letecky 
len 355 €/osoba

Marathon

VravronaAtény

Thessaloniki



Grécko
Skúste len na moment privrieť oči a predstaviť si čarokrásne plá-
že, horúce letné slnko, blankytné čisté more, z ktorého roztrúsene 
vystupuje množstvo ostrovov. K tomuto obrazu pridajte skalna-
té kopce, zvlnené olivové a  citrusové háje, vinohrady, malebné 
dedinky nepoznačené plynúcim časom, ale aj pulzujúci život 
veľkých miest. Vydajte sa spolu s nami za mýtmi a bájami tejto 
krajiny, ktorá sa neodmysliteľne spája s morom, objavte čarokrás-
ny domov bohyne Atény, Poseidóna či Artemis, započúvajte sa 
do šumu vetra, ktorý vám rozpovie prastaré príbehy. Všetkým mi-
lovníkom tejto krajiny, ale aj tým, ktorí do Grécka ešte nezavítali, 
ponúkame pobrežie centrálneho pevninského Grécka - oblasť At-
tika, s nádhernými piesočnatými plážami s pozvoľným vstupom 
do mora, ktoré nájdete len na skok od ruchu hlavného mesta 
Atén. Jedinečnú plážovú dovolenku môžete stráviť v oblasti Vra-
vrona v hotelovom rezorte Aquis Mare Nostrum nachádzajúcom 
sa v malebnom zálive alebo neďaleko známeho Marathonu, kde 
sa priamo pri piesočnatej pláži kúpajúcej sa v zlatých lúčoch gréc-
keho slnka nachádza dovolenkový komplex Golden Coast Resort. 
Vďaka ideálnej polohe oboch rezortov môžete počas svojho do-
volenkového pobytu skombinovať oddych pri mori s poznávaním 
a vydať sa po stopách pamiatok antického Grécka. Neďaleké koz-
mopolitné Atény s bohatou históriou, ktorá na vás bude dýchať 
na každom kroku, či blízke okolie vašich dočasných letných do-
movov vo vás bezpochyby umocnia skvelý pocit z toho, že ste si 
svoju tohtoročnú letnú dovolenku vybrali naozaj správne. 

ATÉNY A OKOLIE
Hlavné mesto Grécka, ktoré je dnes domovom viac ako polovice z celého počtu 
obyvateľov tejto krajiny, v sebe ukrýva históriu a tajomstvá tisícročí. Rozprestie-
ra sa široko ďaleko od svetovo známej Akropoly s  amfiteátrom Heroda Attika 
a Dionýsovým divadlom, ktorej dominantou je monumentálny Parthenón, po-
stavený na jej samom vrchu. Okrem neho tu nájdete chrám bohyne Atény Niké 
a Erechteion, pripomínajúci miesto, odkiaľ vyrástol prvý olivový strom. Cestou 
z  Akropoly nevynechajte grécku agoru, miesto kultúrneho, politického aj so-
ciálneho života starovekých Grékov. Jej súčasťou je aj múzeum a  impozantný 
Hefaistov chrám dominujúci celému areálu. Kľukaté romantické uličky Plaky s ty-
pickými tavernami a kaviarňami vás popri Hadriánovej knižnici dovedú na rušné 
námestie Monastiraki s blším trhom. Srdcom moderných Atén je námestie Syn-
tagma s parlamentom, pričom pozornosť turistov pútajú predovšetkým vojaci 
Národnej gardy, ktorí každú hodinu presne podľa stanovených predpisov pred-
vádzajú dokonale synchronizovanú výmenu stráži pri hrobe neznámeho vojaka. 
K symbolom mesta patrí nepochybne aj Hadriánov oblúk, chrám Dia Olympské-
ho a Olympijský štadión, či pahorok Lykkavitos s kostolíkom sv. Juraja, odkiaľ sa 
vám Akropola bude zdať ako miniatúrna stavba postavená na jednej z aténskych 
vyvýšenín. Za vašu návštevu stojí aj prístav Pireus, kde si určite spomeniete na 
slová známej piesne. Smerom na juh, popri mestských plážach, prídete k mysu 
Sounio, kde sa nad morom vypínajú ruiny chrámu boha Poseidóna. Cestou späť 
budete prechádzať okolo mestečka Markopoulo, ktoré je známe vďaka svojim 
farmárskym trhom, a tiež výrobe gréckej retsiny. Za ním sa nachádza letovisko 
a prístav Porto Raftí s nádhernými piesočnatými plážami, a o trošku ďalej histo-
rické miesto Marathon, kde sa v roku 490 pred n.l. udiala slávna bitka, v ktorej 
aténske vojsko porazilo nemilosrdných Peržanov.



Aquis Mare Nostrum HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 455 EUR/8 DNÍ 
OD 623 EUR/12 DNÍ

WWW.AQUISRESORTS.COM

S  veľkým poteším sme po minuloročnom úspe-
chu do našej ponuky opäť zaradili ultra all inclu-
sive komplex Aquis Mare Nostrum nachádzajúci 
sa v malebnom zelenom zálive Vravrona Bay, v re-
gióne Attika. Rezort patrí do prestížnej hotelovej 
siete Aquis Hotels & Resorts, ktorá ponúka profe-
sionálne služby vysokého štandardu. Vaše chvíle 
oddychu si môžete užívať pri priezračnej hladine 
Egejského mora, ktorá vás očarí svojou farbou, 
alebo na slnečnej terase pri bazéne s obľúbeným 
nápojom v  ruke. Vaše vytúžené dovolenkové sny 
sa naplnia v  hotelovom Thalasso spa centre, kde 
v  duchu tradičných gréckych kúpeľov využívajú 
pozitívne, ozdravujúce účinky mora, ktoré zapla-
via vaše telo aj myseľ. Oddychovať tu môžete vo 
vnútorných vyhrievaných bazénoch s  vírivkami, 
v  saune alebo v  hammame. Aróma esenciálnych 
olejov a  byliniek, popretkávaná tónmi relaxačnej 
hudby vytvára oázu pokoja a oddychu, ktoré po-
hladia vaše zmysly, zbavia vás stresu a  pomôžu 
načerpať nové sily. Neodmysliteľnou súčasťou va-
šich dovolenkových dní bude aj každodenný smie-
chom a  zábavou naplnený animačný program. 
O najmenších dovolenkárov sa s radosťou postará 
slovensky hovoriac animátor, ktorý bude počas 
letných prázdnin (júl a  august) súčasťou medzi-
národného hotelového tímu. K  letnej dovolenke 
neodmysliteľne patrí aj vynikajúca mediteránska 
kuchyňa s  typickými gréckymi špecialitami, bary 
s bohatou ponukou osviežujúcich nápojov a samo-
zrejmosťou je aj pohostinný personál, ktorý splní 
vaše priania ešte predtým, ako ich vyslovíte. Do-
volenkový rezort Aquis Mare Nostrum je naplne-
ný pohodovou atmosférou letných slnečných dní, 
ktoré si môžete obohatiť zaujímavými výletmi za 
pamiatkami gréckej antiky. Vykročte spolu s nami 
v  ústrety dovolenke so širokou paletou služieb, 
spoznajte na vlastné oči nevídanú krásu tejto časti 
Grécka a prežite svoje najkrajšie dovolenkové sny.

POLOHA: priamo pri mori v malebnom  zálive Vra-
vrona v  regióne Attika • kvalitný hotelový komplex, 
ktorý v sebe spája tradičnú grécku architektúru s mo-
dernými prvkami, susedí s menšou piesočnatou plá-
žou s pozvoľným vstupom do mora • približne 11 km 
od letiska a cca 35 km od centra Atén • pred hotelom 
sa nachádza autobusová zastávka, ktorá zabezpeču-
je spojenie s blízkym okolím (mestečká Markopoulo, 
Marathon, Porto Rafti) a s Aténami

PLÁŽE: pekná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • priamo pred hotelom je upravená zelená 
terasa na slnenie s dreveným mólom (vstup do mora 
po schodíkoch) • slnečníky a ležadlá zdarma (plážové 
osušky za vratný depozit) • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTEL: recepcia • lobby bar Orfeas s terasou 
• wi-fi v priestroch lobby (zdarma) • internetový kútik 
(za poplatok) • hlavná reštaurácia Nefeli so špecialita-
mi medzinárodnej aj gréckej kuchyne • pool bar Pela-

gos • á la carte reštaurácia s mediteránskou kuchyňou 
(za poplatok) • priestranný bazén s  morskou vodou 
a s vyhradenou časťou pre deti • slnečníky a  ležadlá 
zdarma (osušky za vratný depozit) • Thalassotherapy 
centrum (za poplatok) • hotelové obchodíky • kader-
níctvo

ŠPORT A  ZÁBAVA: 3  tenisové kurty • basketbal • 
volejbal • mini futbal • stolný tenis • petang • detské ih-
risko • animačný program aj so slovensky hovoriacim 
animátorom • centrum vodných športov na pláži • fit-
nes (zdarma) • Thalassotherapy centrum (za poplatok)

UBYTOVANIE: moderne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou až 2  prísteliek (rozkladací gauč, resp. 
poschodová posteľ) situované v hlavnej budove • kli-
matizácia • telefón • sat TV • mini chladnička • trezor • 
rekonštruované hygienické zariadenie (kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchovým kútom a WC) • sušič na vlasy • 
balkón • výhľad na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

VRAVRONA BAY dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive

Grécko
12



 ULTRA ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane miestnych 
alkoholických a  nealkoholických nápojov: pivo, 
víno, likéry, soft drinky, koktejly, káva a  čaj • all 
inclusive nápoje sú podávané v  baroch rezortu 
v čase od 10:30 do 23:00 hod. • v popoludňajších 
hodinách koláčiky • zmrzlina počas obedov a ve-
čerí • ležadlá a slnečníky pri bazéne a pri mori • 
animačný program • vybrané športové aktivity 

 SENECA KLUB: počas prázdninových me-
siacov (júl, august) sa do medzinárodného ani-
mačného tímu začlení aj slovensky hovoriaci 
animátor, aby ste sa vy a  vaše deti mohli bez 
problémov zúčastňovať na denných i večerných 
aktivitách, ktoré sú pripravené na spestrenie 
a  spríjemnenie vášho letného dovolenkového 
pobytu pri mori. 

CENNÍK VIĎ STR. 341

Thalasso & Spa

VRAVRONA BAY
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA

Grécko
seneca.sk/video 13



Golden Coast HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 469 EUR/8 DNÍ 
OD 637 EUR/12 DNÍ

WWW.GOLDENCOAST.GR

Dovolenkový rezort Golden Coast Beach Resort 
nájdete na mieste, kde sa písala história, ktorú si 
isto pamätáte ešte zo školských čias. Historické 
mestečko Marathon, z  ktorého vyštartoval sta-
točný Feidippés, aby oznámil Aténčanom správu 
o  víťazstve nad perzskou armádou, sa nachádza 
len 7 km od hotelového komplexu. Vytúžené chvíle 
oddychu si môžete vychutnávať na nádhernej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora alebo 
v exotickej zelenej záhrade s bazénmi, poskytujúcej 
únik pred horúcim gréckym slnkom. Skúste všetky 
svoje starosti utopiť v krištáľovo priezračnom mori, 
ktorého vôňa vás bude sprevádzať na každom 
kroku, a prežite dovolenku, o akej ste vždy len sní-
vali. Počas dňa vás aj vaše ratolesti zabaví pestrý 
animačný program, ktorý sa postará o chvíle plné 
nezameniteľného detského smiechu. Pri hrách 
a  súťažiach deti spoznajú nových dovolenkových 
kamarátov a vy sa zatiaľ môžete oddávať sladkému 
ničnerobeniu a uživať si chvíle zaslúženého voľna. 
Športovo založení dovolenkári sa potešia pestrej 
ponuke rôznych aktivít, či už sú to loptové hry 
alebo vodné športy, ktoré im poslúžia na aktivne 
využitie dovolenkového času. Po celodenom ody-
chu a šantení na pláži, či pri bazénoch vás privítajú 
elegantne zariadené izby, ktorých samozrejmosťou 
je klimatizácia. Vynikajúca mediteránska kuchyňa 
s dôrazom na grécke špeciality, ústretový personál 
a  kvalitné hotelové služby, to je len ďalší zlomok 
toho, čo tento výnimočný rezort ponúka svojím 
návštevníkom. A  keď k  tomu prirátame možnosť 
spoznávať miesta, ktoré vás doslova opantajú svo-
jou históriou, máte na dosah dovolenku spĺňajúcu 
všetky vaše predstavy o  dokonalom relaxe. Tento 
prázdninový oddychový rezort s komplexnými ul-
tra all inclusive službami a mimoriadne kvalitnými 
animáciami je vhodný pre všetky vekové kategórie 
dovolenkárov, predovšetkým pre rodiny s deťmi.

POLOHA: pri piesočnatej pláži v Maratónskom záli-
ve, cca 7 km od mestečka Marathon • hotelový kom-
plex pozostáva z hlavnej budovy a záhradných bun-
galovov • cca 25 km od letiska a asi 35 km od centra 
Atén • autobusová zastávka cca 800 m od hotela 

PLÁŽE: krásna piesočnáta pláž s priezračnou vodou 
a pozvoľným vstupom do mora (slnečníky a ležadlá 
na pláži zdarma, osušky za vratný depozit) • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok) • plážová pro-
menáda vedúca do mestečka Nea Makri

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou • wi-
-fi pripojenie zdarma (aktivačný kód s  heslom na 
recepcii) • Music Lounge bar v  priestoroch lobby • 
hlavná reštaurácia Olympia • bar pri bazéne • beach 
bar • mediteránska reštaurácia Taverna (obedy, resp. 
večere) • bazénový komplex s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma (možnosť zapožičaňia plážových osušiek za 
vratný depozit) • zvlášť vyhradená časť pre deti od 
4 do 14 rokov v Mini klube a Junior klube, ktoré sú 

k dispozícii počas prázdnin: 2 detské bazény, ihrisko, 
záhrada a herne (deti sú vo vyhradených hodinách 
pod dohľadom skúsených detských animátorov) • 
konferenčná miestnosť a  amfiteáter • mini market 
a butik • požičovňa áut a bicyklov (za poplatok) • par-
kovanie pred hotelom (zdarma)

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové kurty • basketbalové 
a volejbalové ihrisko • mini futbal • badminton • petang 
• mini golf • plážový volejbal • biliard a elektronické hry 
(za poplatok) • denný aj večerný animačný program • 
vybrané nemotorové vodné športy (zdarma)

UBYTOVANIE: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek (poschodová pos-
teľ) situované v hlavnej budove hotelového rezortu 
• klimatizácia • telefón • mini chladnička • SAT TV • 
trezor • kúpeľňa s  vaňou alebo so sprchovým kú-
tom a WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením • 
výhľad na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

MARATHON BAY dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive

Grécko
14



 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  ve-
čere formou švédskych stolov vrátane miestnych al-
koholických a nealkoholických nápojov: pivo, víno, 
ouzo, brandy, gin, vodka, rum, whisky, rozlievané 
džúsy, sóda, soft drinky, káva a čaj • nápoje sú podá-
vané v pool bare v čase od 10:00 do 23:00 a v hlav-
nom bare od 21:00 do 23:00 • ľahké občerstvenie 
počas celého dňa • ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
a  na pláži • animačný program • vybrané športové 
aktivity • raz do týždňa tradičný grécky večer s hud-
bou a tancom • Mini klub a Junior klub

  SENECA KLUB: počas prázdninových me-
siacov (júl, august) sa do medzinárodného ani-
mačného tímu začlení aj slovensky hovoriaci 
animátor, aby ste sa vy a  vaše deti mohli bez 
problémov zúčastňovať na denných i večerných 
aktivitách, ktoré sú pripravené na spestrenie vá-
šho dovolenkového pobytu pri mori. 

CENNÍK VIĎ STR. 341

Beach Resort 

MARATHON BAY
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA

Grécko
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Zakynthos

Naša TOP ponuka
hotelový komplex Zante Royal Resort **** 

+

all inclusive, bazén s tobogánom, zábavný park, pri pláži, 2 dospelí a 2 deti do 14 r.

 Rozloha: 405 km2  Počet obyvateľov: 35 000
 Hlavné mesto: Zakynthos  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 25 °C 28 °C 31 °C 33 °C 29 °C 24 °C

Teplota vody 21 °C 25 °C 25 °C 26 °C 25 °C 22 °C

8 dní, letecky
len 244 €/osoba

Zakynthos

Vassilikos



Zakynthos
Zakynthos je tretí najväčší Iónsky ostrov pýšiaci sa predovšetkým ma-
lebnou prírodou, krásnymi plážami a nezabudnuteľnými prírodnými 
scenériami. Podľa gréckej mytológie bol miestom oddychu gréckych 
bohov Apolóna a Artemis, ktorých očarila nádherná zeleň, krištáľovo 
čisté more a  najmä množstvo jaskýň vytvárajúcich romantické zá-
tišia. Pokojom dýchajúce zátoky, priezračné morské hlbiny hrajúce 
odtieňmi modrej farby od tyrkysovej až po atramentovo modrú, bo-
rovicami sa zelenajúce hory, nekonečné olivové háje, vôňou kvetov 
presýtený vzduch, vegetáciou prekypujúce nížiny, blahodarná klí-
ma a v neposlednom rade prívetivosť ostrovanov vytvárajú pestrý 
a neopakovateľný ráz Zakynthosu a priťahujú sem čoraz väčší počet 
návštevníkov. Vďaka veľkému počtu vzácnych divo rastúcich orchi-
deí a levandúľ dostal ostrov už v minulosti prezývku “Kvet Východu” 
alebo ako mu hovorili Benátčania, „Fiore de Levante“. K  jeho neza-
budnuteľným krásam nepochybne patrí pláž stroskotancov Navagio, 
kde sa nachádza vrak vyvrhnutej pašeráckej lode. Aj v tohtoročnej 
sezóne letných pobytov vám prinášame skvelú dovolenku pre celú 
rodinu, ktorú môžete stráviť v  jednej z  troch častí prázdninového 
komplexu Miro Zante Royal Hotels & Resort. Tento rezort, s množ-
stvom atrakcií určených predovšetkým pre detských návštevníkov, 
je zasadený do nádhernej zelenej prírody Vassilika, nad piesočna-
tou plážou Mavratzi beach s pozvoľným vstupom do mora. Prijmite 
naše úprimné pozvanie a neváhajte navštíviť čarokrásny ostrov Za-
kynthos, ktorý vo vás určite zanechá nezabudnuteľné dojmy!

VASSILIKOS

Vstupnou bránou na polostrov Vassilikos je Argassi, pôvabné prímorské stredisko, 
postavené na zelenej nížine pri úpätí vrchu Skopos, na ktorom sa nachádza uni-
kátny kostolík z  15. storočia, Panagia Skopiotissa. Letovisko patrí k  najzelenším 
miestam ostrova a nájdete ho len asi 4 km južne od hlavného mesta, s ktorým má 
zabezpečené pravidelné autobusové spojenie. Užšie piesočnaté pláže miestami 
predelené malými zálivmi lemujú jeho pobrežie a  hlavná promenáda, tiahnúca 
sa celým Argassi, vám ponúkne zábavu v podobe diskoték, klubov a barov, dobré 
jedlo v reštauráciách, a tiež pestrý výber suvenírov, ktoré nájdete v miestnych ob-
chodíkoch. Čulý ruch sa sústreďuje v samom centre strediska, pričom jeho okrajové 
časti sú pokojnejšie. Cesta, pretínajúca Argassi a kopírujúca morské pobrežie, za le-
toviskom mierne stúpa, potom klesá a zase stúpa a kľukatí sa, pričom pred vami 
odkryje neskutočne nádherný výhľad na trblietavú hladinu mora hrajúcu rôznymi 
odtieňmi modrej farby, ktorá kontrastuje s okolitou zelenou scenériou polostrova 
Vassilikos. Zazrieť môžete aj malé, ukryté zálivčeky, či v diaľke sa rysujúce obrysy 
približne 16 km vzdialeného Peloponézu, či z morského oparu vystupujúci najvyšší 
vrch susedného ostrova Kefalónia. V tieni olivových hájov a zelených lesíkov, medzi 
ktorými kde-tu presvitajú biele obydlia domácich, sú ukryté cestičky na  najkraj-
šie a najvyhľadávanejšie piesočnaté pláže ostrova, ktoré vás privítajú úhľadnými 
radmi ležadiel a  slnečníkov poukladaných na  piesku alebo trávnatej ploche, ta-
vernami, kaviarňami a  barmi s  ponukou tradičných gréckych jedál a  osviežujú-
cich nápojov, ktoré si môžete vychutnávať za  ľahkých letných tónov oddychovej 
hudby. Nechýbajú ani sociálne zariadenia a sprchy. K miestam na Vassiliku, ktoré 
určite stoja za to, aby ste vyskúšali ich letnú pohodovú atmosféru, patrí chráne-
ná pláž Dafní nachádzajúca sa z  opačnej strany vrchu Skopos, otočená smerom 
do Laganaského zálivu, rovnako ako aj najjužnejšie položená pláž Gerakas. Okrem 

príjemne teplého, slnečnými lúčmi vyhriateho mora tu počas letných mesiacov 
nájdete hniezda morských korytnačiek caretta-caretta, pričom pri troche šťastia 
sa vám možno podarí vidieť aj malé, čerstvo vyliahnuté korytnačie mláďatá sna-
žiace sa dostať čo najskôr do  vody. K  turistami najviac vyhľadávaným miestam, 
nachádzajúcim sa na východnej strane tohto zeleného výbežku patria pláže Porto 
Zoro a Azzuro. Za dedinkou Vassilikos, rozdelenou na hornú a dolnú časť, nájdete 
vstup na rozľahlú Banana Playa s množstvom športových atrakcií, ďalej nasleduje 
Banana Beach a menšie pláže Vrachos a Plaka. Agios Nicholaos, s bohatou ponukou 
vodných športov, spoznáte podľa krásneho malého kostolíka s rovnakým názvom. 
Za  Agios Nicholaos sa ukrytá v  zálive nachádza malebná Mavratzi Beach, nad 
ktorou sa vypína hotelový komplex Miro Zante Royal Hotels & Resort. Za plážou 
Mavratzi nasleduje Porto Roma a spomínaný najjužnejší výbežok a pláž Gerakas 
s hniezdami morských korytnačiek caretta-caretta.

HLAVNÉ MESTO - ZAKYNTHOS TOWN
Asi najkrajší pohľad na hlavné mesto ostrova sa vám otvorí z vyhliadky na Bochali. 
Tak sa volá zelený kopec vypínajúci sa nad mestom. Kedysi to bolo miesto, kde 
mali bohatí Benátčania postavené svoje honosné vily obklopené ovocnými sad-
mi a kvetinovými záhradami. Pod sebou uvidíte prístav, ktorý spája ostrov s ne-
ďalekým Peloponézom, Kefalóniou a ďalšími miestami pevninského a ostrovného 
Grécka. Popri ňom je vybudovaná promenáda Strada Marina lemovaná útulnými 
kaviarničkami a reštauráciami ponúkajúcimi príjemné posedenie na terasách. Pri 
vstupe do hlavného mesta sa vyníma Kostol sv. Dionýsia. Námestie Dionýsa Solo-
mosa s múzeom, radnicou a maličkým kostolíkom sv. Nicholasa je miestom stretá-
vania sa, za ktorým sa začína čulý ruch taverien a kaviarní situovaných na ďalších 
dôležitých miestach: Námestí sv. Marka a nákupnej ulici Alexandrou Roma. 



Zakynthos

Palazzo di Zante  HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 399 EUR/8 DNÍ 
OD 532 EUR/11 DNÍ

WWW. ZANTEROYALRESORT. GR

Skvelú dovolenku môžete aj tento rok stráviť v hoteli 
Palazzo di Zante, ktorý je súčasťou rodiny Miro Zan-
te Royal Hotels & Resort. Predstavuje oázu pokoja 
a  nefalšovaného relaxu pre všetkých svojich hostí. 
Jedinečnú oddychovú kulisu tohto miesta dotvára 
unikátny architektonický štýl, skvelé služby, milý per-
sonál a  v  neposlednom rade slnečné terasy s  bazé-
nom a s pool barom, nachádzajúce sa v jeho centre. 
Spomenúť treba aj malebnú piesočnatú pláž Mavratzi 
Beach, ktorá je vzdialená len 150 m od tejto časti hote-
lového areálu. Ak sa vám sladké ničnerobenie zunuje 
a vy sa rozhodnete vyplniť si svoj voľný čas športový-
mi aktivitami, v  susedných častiach dovolenkového 
rezortu na vás čakajú animátori s  pestrým progra-
mom a množstvo zaujímavých atrakcií.

POLOHA: súčasť hotelového komplexu Miro Zante 
Royal Hotels & Resort • nad plážou Mavratzi • cca 150 
m od pláže • asi 17 km od letiska • nákupné možnosti  - 
supermarket v časti Zante Imperial Beach a obchodíky 
so suvenírmi v časti Zante Royal Resort  

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora (ležadlá a slnečníky za poplatok) • bar a reštau-
rácia na pláži (za poplatok) • prístup na pláž je možný 
výťahom  a schodami od bazéna s tobogánom v časti 
Zante Imperial Beach, cestičkou obchádzajúcou hote-
lový rezort, resp. lanovkou prevádzkovanou v hotelovej 
réžii (Zante Imperial Beach)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia s pose-
dením a s wi-fi (zdarma) • reštaurácia Apollo s posede-
ním na terase s vodopádom • lobby bar • Health Club 
(vnútorný vyhrievaný bazén, masáže, jacuzzi, sauna 
a parný kúpeľ - za poplatok) • konferenčná miestnosť 
• priestranný bazén s pool barom • detský bazén •  le-
žadlá a slnečníky (zdarma) • hostia ubytovaní v Palazzo 

di Zante môžu využívať služby poskytované v  Zante 
Imperial Beach a  Zante Royal Resort, okrem raňajok, 
obedov a večerí, ktoré si čerpajú v reštaurácii Apollo

ŠPORT A ZÁBAVA: vodná gymnastika • vodné pólo • 
tenis, futbal, basketbal • šípky • fitnes (zdarma) • zábav-
ný park Zantino World s atrakciami pre deti: stena na le-
zenie, detský amfiteáter, nafukovací hrad, trampolína, 
šmykľavky (prevádzkovaný vo vyhradenom čase počas 
dňa v časti Zante Imperial Beach zdarma) • detský vláčik 
a bazén s tobogánom (prevádzkované vo vyhradenom 
čase v časti Zante Imperial Beach zdarma) • videohry, 
elektronické hry, biliard (za poplatok) • animácie aj 
v slovenskom jazyku • bar a diskotéka After Eleven  

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  max. 2  prístelkami  
(poschodová posteľ) •  rodinné izby pozostávajúce 
z 2 miestností určené pre 4 osoby (za príplatok) • mini 
chladnička •  SAT TV •  telefón •  trezor (za poplatok) 
• klimatizácia • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa • izby vyššieho štandardu so súk-

VASSILIKOS

18

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA



Zakynthos

romným bazénom (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere v reštau-
rácii Apollo formou švédskych stolov vrátane nápojov • 
popoludní: čaj, káva, koláčiky, mini sendviče • zmrzlina 
• lokálne alko a nealko nápoje v čase od 10:00 do 23:00 
v baroch rezortu zahŕňajú: čapované pivo, víno, whis-
ky, gin, vodku, rum a tequilu, koktejly, vodu, soft nápo-
je,  kávu a čaj • Zantino World, detský vláčik, tobogány • 
wi-fi • ležadlá a slnečníky pri bazéne • animácie • fitnes

 SENECA KLUB: na spestrenie dovolenkového 
pobytu vám počas prázdninových mesiacov (júl, 
august) ponúkame hotelové animácie za  účasti 
slovensky hovoriaceho animátora. Denné i večer-
né aktivity, rôzne zábavné súťaže, pohybové hry, 
či aerobikové cvičenia vám a vašim deťom určite 
spestria slnečné dni vašej letnej dovolenky. 

CENNÍK VIĎ STR. 347

Family Resort & Waterpark
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Zakynthos

Zante Royal Resort     Family Resort & Waterpark

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 371 EUR/8 DNÍ 
OD 511 EUR/11 DNÍ

WWW. ZANTEROYALPALACE. GR

Zante Royal Resort ako súčasť prázdninového kom-
plexu troch hotelov Miro Zante Royal Hotels & Resort 
je aj tento rok pripravený poskytnúť všetkým svojim 
návštevníkom dokonalý relax a  pravú dovolenkovú 
pohodu. Rozľahlý hotelový areál s množstvom atrak-
cií určených predovšetkým pre mladších dovolen-
károv - animačný program, detské bazény a  ihriská, 
zábavný svet Zantino World, detský vláčik či bazén 
s  tobogánom určite rozžiaria detské očká a  pripra-
via vašim ratolestiam nezabudnuteľné dovolenkové 
chvíle strávené na tomto jedinečnom mieste zalia-
tom slnečnými lúčmi. Zážitkom pre dovolenkárov 
všetkých vekových kategórií bude nepochybne aj 
piesočnatá pláž Mavratzi Beach s priezračnou a v let-
ných mesiacoch príjemne teplou vodou. 

POLOHA: súčasť hotelového komplexu Miro Zante 
Royal Hotels & Resort • nad plážou Mavratzi • približne 
17 km od letiska a 15 km od hlavného mesta • nákupné 
možnosti v hotelovom areáli alebo v dedinke Vassilikos 

PLÁŽE: nad piesočnatou plážou s  pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným aj pre deti • prístup na pláž vý-
ťahom a schodami, cestičkou obchádzajúcou hotelový 
rezort alebo lanovkou premávajúcou v hotelovej réžii 
(zdarma) • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)  

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia 
s posedením • wi-fi (zdarma) • reštaurácia s terasou 
• Dionýsos pool bar • bazén (ležadlá a  slnečníky 
zdarma) •  detský bazén a  detské ihrisko •  hotelové 
obchodíky • hostia ubytovaní v  Zante Royal Resort 
môžu využívať služby poskytované hotelmi Zante 
Imperial Beach a  Palazzo di Zante, okrem raňajok, 
obedov a večerí, ktoré si čerpajú v reštaurácii Lydia

ŠPORT A ZÁBAVA: vodné pólo • vodná gymnastika 
• multifunkčné športové ihrisko • šípky • animácie aj za 

účasti slovenského animátora (júl, august) • detský vlá-
čik, Zantino World a bazén s tobogánom v časti Zante 
Imperial Beach (v hotelovej réžii, zdarma) 

UBYTOVANIE: 2–lôžkové izby s max. 1 prístelkou •  
rodinné izby pozostávajúce z  2  miestností max. pre 
5 osôb (za príplatok) • klimatizácia • telefón • SAT TV 
• mini chladnička • trezor (za poplatok) • kúpeľňa s va-
ňou a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa s pose-
dením •  výhľad na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov v  reštaurácii Lydia 
• popoludní čaj a káva, koláčiky, mini sendviče • zmrzlina 
• alkoholické nápoje miestnej výroby: čapované pivo, 
víno, whisky, gin, rum, vodka, tequila a koktejly, a tiež 
nealkoholické nápoje sú podávané v baroch hotela čase 
od 10:00 hod. do 23:00 hod. • animačný program

CENNÍK VIĎ STR. 347
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Zakynthos

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 378 EUR/8 DNÍ 
OD 518 EUR/11 DNÍ

WWW.ZANTEROYALRESORT.GR

V tohtoročnej sezóne letných dovoleniek vám opäť 
predstavujeme prázdninový all inclusive komplex 
Miro Zante Royal Hotels & Resort dýchajúci poho-
dovou atmosférou rodinnej dovolenky. Nachádza 
sa na unikátnom mieste, zelenom návrší Vassilika, 
pod ktorým sa rozprestiera piesočnatá pláž Mavra-
tzi s jemným pieskom. Práve z areálu Zante Imperial 
Beach sa vám naskytne nádherný pohľad na pano-
rámu Iónskeho mora s náprotivným Peloponézom. 
Svoje chvíle voľna strávené na pláži, alebo v tieni na 
ležadle niektorej zo slnečných terás v blízkosti pool 
baru však môžete počas svojho dovolenkového po-
bytu vymeniť aj za oddychovú plavbu loďou za ko-
rytnačkami caretta-caretta či za okružný výlet okolo 
ostrova spojený s kúpaním na známej pláži Navagio. 

POLOHA: nad plážou Mavratzi • cca 17 km od letiska • 
supermarket priamo pred recepciou 

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • lanovka od 
bazéna s tobogánom (prevádzkovaná v hotelovej ré-
žii) • prístup na pláž aj výťahom a schodami, resp. ces-
tičkou okolo hotelového rezortu • reštaurácia a bar na 
pláži (za poplatok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia 
s posedením a s wi-fi (zdarma) •  reštaurácia Crown 
s  terasou •  pool bar Nausica •  bazén s  tobogánom 
• detský bazén • ležadlá a slnečníky (zdarma) • hos-
tia ubytovaní v Zante Imperial Beach môžu využívať 
služby poskytované v Palazzo di Zante a Zante Royal 
Resort, okrem raňajok, obedov a večerí, ktoré si čer-
pajú v reštaurácii Crown

ŠPORT A  ZÁBAVA: športové a zábavné animácie aj 
za účasti slovenského animátora (júl, august) • fitnes 
•  multifunkčné športovisko • detské ihriská • Zantino 

World, detský vláčik, tobogán (prevádzkované vo vy-
hradenom čase počas dňa zdarma) • amfiteáter

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s 1 alebo 2 prístelka-
mi • 2-lôžkové štúdiá s možnosťou až 2 prísteliek (za 
príplatok) • rodinné izby pozostávajúce z  2  miest-
ností pre max. 5 osôb (za príplatok) • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • mini chladnička • trezor (za popla-
tok) • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa • výhľad na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov v  reštaurácii Crown 
• popoludní čaj a káva, koláčiky, mini sendviče • zmrzlina 
• alkoholické nápoje miestnej výroby: čapované pivo, 
víno, whisky, gin, rum, vodka, tequila a koktejly, a tiež 
nealkoholické nápoje sú podávané v  baroch hotela 
v čase od 10:00 hod. do 23:00 hod. • animačný program

CENNÍK VIĎ STR. 347 

Family Resort & Waterpark   Zante Imperial Beach

VASSILIKOS

21seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA



Korfu

Naša TOP ponuka
Aquis Sandy Beach Resort *****
ultra all inclusive, pri pláži, až 2 deti do 15 rokov ÚPLNE ZDARMA, klub

 Rozloha: 592 km2  Počet obyvateľov: 108 000
 Hlavné mesto: Kerkyra  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 24 °C 28 °C 32 °C 33 °C 29 °C 23 °C

Teplota vody 20 °C 24 °C 25 °C 26 °C 25 °C 23 °C

8 dní, letecky
len 308 €/osoba

Kerkyra

Agios Georgios

Agios Georgios Pagi

Agios Ioannis Peristeron

Pelekas
Agios Gordios



Korfu
Tento večne zelený „smaragdový ostrov“, ktorého pobrežné zá-
kutia obmýva všetkými odtieňmi modrej farby žiariace Iónske 
more, predstavuje jedinečnú kombináciu bohatej histórie a  ne-
zabudnuteľných prírodných krás. Pokojne plynúci vidiecky život 
miestnych obyvateľov môžete obdivovať v malých horských de-
dinkách, ktoré vás uchvátia čarokrásnym výhľadom na  zelenú 
ostrovnú scenériu, neďalekú grécku pevninu, albánske pobrežie 
či v diaľke sa trblietajúcu nekonečnú morskú hladinu. Prázdnino-
vé letoviská vás zlákajú pravou dovolenkovou atmosférou, ktorú 
si môžete plnými dúškami vychutnávať oddychom na  niektorej 
z množstva pláží alebo posedením na terase miestnej taverny pri 
osviežujúcom frapé. Aktívni dovolenkári určite ocenia pestré akti-
vity, prostredníctvom ktorých budú mať možnosť spoznať nielen 
samotné Korfu, ale aj priľahlé ostrovčeky, či neďaleké, turistom sa 
otvárajúce Albánsko. Prekrásne piesočnaté pláže nájdete na juhu 
a juhozápade ostrova, zatiaľ čo pre západ je charakteristické členi-
té pobrežie s množstvom romantických zákutí a more opierajúce 
sa do skalných výbežkov. Táto destinácia, známa a  vyhľadávaná 
od čias rímskej nadvlády až po súčasnosť, vás neprestane prekva-
povať bez ohľadu na to, koľkokrát ste už ostrov Korfu navštívili. Ze-
leň tisícov olivovníkov, štíhlych cypruštekov, figovníkov a citrusov-
níkov, nádherne kvitnúce oleandre a buganvílie, to sú šaty, ktoré 
obliekajú Korfu. Spoznajte miesto, ktoré si vás zaručene podmaní 
úžasnou súhrou farieb a vôní, histórie a tradícií a neodmysliteľnou 
pohostinnosťou domácich obyvateľov. 

AGIOS GEORGIOS ARGYRADES 
Toto obľúbené prázdninové stredisko nájdete na juhozápadnom pobreží ostrova, 
približne 30 km od hlavného mesta Kerkyra. Lákadlom pre dovolenkárov sú nád-
herné piesočnaté pláže farby zlata, ktorých brehy obmýva krištáľovo čisté more. 
Prístup k letovisku chránia už od nepamäti prastaré olivové háje umocňujúce pravý 
vidiecky kolorit tohto miesta. Atmosféru bývalej rybárskej dedinky, dnes vyhľadá-
vaného, no ešte stále masovým turizmom nie príliš zasiahnutého strediska, si naj-
lepšie vychutnáte v niektorej z miestnych taverien, ktoré vám ponúknu unikátny 
pohľad na nekonečnú, trblietavú morskú hladinu. Dokonalý obraz tohto letoviska 
dotvára pobrežie kopírujúca hlavná ulica, ktorú lemujú supermarkety, obchodíky 
so suvenírmi, nechýbajú ani typické grécke taverny, reštaurácie a nočné bary.  

PELEKAS
Malebná horská dedinka s  úzkymi uličkami, malým námestíčkom, zopár taver-
nami a obchodíkmi s miestnymi výrobkami bola vďaka svojej nezameniteľnej at-
mosfére tajným tipom návštevníkov dovolenkujúcich na ostrove Korfu, ktorí sem 
v minulosti prichádzali len tak, s batohmi na pleciach. Priamo nad ňou sa vypína 
kopec, z vrcholu ktorého, uvidíte ten najkrajší západ slnka. Dnes vám Pelekas po-
núka jednoduché ubytovanie v apartmánoch, no i luxus dovolenkových rezortov 
nachádzajúcich sa priamo na plážach Glyfada a Pelekas Beach, ktoré sú rajom pre 
všetkých návštevníkov ostrova Korfu. 

AGIOS GORDIOS
Menšie letovisko, situované na západnom pobreží ostrova Korfu, ktorého nádher-
nú piesočnatú pláž lemujú po oboch stranách vysoké horské úbočia, vás bezpo-
chyby očarí svojou nádhernou scenériou, ktorú dotvárajú výrazné skalné útvary 
a  zátoka so „skalnou ihlou“ vyčnievajúcou z  mora. Stredisko, lemované olivový-

mi hájmi, tvorí hlavná ulica s  tavernami, barmi a  obchodíkmi ústiaca priamo na 
nádhernej, približne 1,5 km dlhej piesočnatej pláži, ktorá je ideálnym miestom pre 
užívanie si letných slnečných dní pri mori.

AGIOS GEORGIOS PAGI
V úchvatnej scenérii západného pobrežia Korfu leží jedna z najkrajších zátok ostro-
va, Agios Georgios Pagi, ktorá sa môže pýšiť očarujúcou plážou so zlatým pieskom 
a  pokojnou morskou hladinou s  pozvoľným vstupom do vody. Príjemná, pomalá 
atmosféra rovnomenného letoviska ulahodí uponáhľanej duši každého unaveného 
dovolenkára. Vždy usmiati domáci vás nevtieravo zlákajú do jednej z miestnych tave-
rien práve vo chvíli, keď dostanete chuť na osviežujúce frapé. Cestou z pláže späť do 
vášho hotela môžete navštíviť supermarket a obchodíky so suvenírmi. Každodenný 
oddych na prekrásnej pláži s priezračne čistým morom vám spestrí i ponuka vod-
ných športov. Pravú tvár ostrova Korfu môžete spoznať i pri potulkách po blízkych 
skvostoch, akými sú zátoka Porto Timoni, dedinka Afionas, Modré jaskyne v Paleo-
kastritsi, či známy Kanál lásky v letovisku Sidari.

MORAITIKA - AGIOS IOANNIS PERISTERON
Vďaka pestrej ponuke denných a večerných aktivít patrí letovisko Moraitika k naj-
obľúbenejším na ostrove. Nespornou výhodou strediska so svojou okrajovou čas-
ťou Agios Ioannis Peristeron je taktiež ľahká dostupnosť hlavného mesta Kerkyry, 
s ktorým je zabezpečené pravidelné autobusové spojenie. Moraitika je známa i pre 
pestrú ponuku ubytovania rôznej kategórie a  rovnako tiež pre svoje udržiavané 
čisté pláže, na ktorých nájdete okrem plážových barov a taverien i bohatú ponu-
ku vodných športov. Navečer sa celé letovisko zahalí do čarovného plášťa, ožije 
úsmevmi domácich a za tónov gréckych melódií vás zláka k návšteve svojou pria-
teľskou dovolenkovou atmosférou. 
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Aquis Sandy Beach Resort HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 469 €/8 DNÍ 
OD 637 €/11 DNÍ

WWW.AQUISRESORTS.COM

K najlepším ponukám, ktoré sme pre vás starostlivo 
pripravili, patrí už tradične obľúbený prázdninový 
rezort Aquis Sandy Beach, ktorý nájdete v letovisku 
Agios Georgios. Jeho upravený zelený areál, ktorý 
obklopuje jednotlivé ubytovacie časti, ústi priamo 
pri nádhernej priestrannej piesočnatej pláži s  po-
zvoľným vstupom do  mora. Práve jeho unikátna 
poloha spolu s každoročne vylepšeným exteriérom, 
interiérom a  kvalitnými ultra all inclusive službami 
a  doplnkovým servisom ho predurčujú k  stráveniu 
čarovných dovolenkových okamihov, na  ktoré bu-
dete dlho s radosťou spomínať. Či sa už rozhodnete 
tráviť svoje chvíle voľna na  piesočnatej pláži alebo 
na  slnečnej terase pri bazéne, všade vás bude roz-
maznávať výnimočná dovolenková atmosféra tohto 
miesta. Oddych môžete poľahky vymeniť za aktívny 
odpočinok zapojením sa do animačného programu 
hotela, skúsení animátori pre vás pripravili rôzne 
súťaže, zábavné hry a športové turnaje. Aktívni do-
volenkári môžu využiť aj kvalitne vybavené hotelové 
športoviská, tenisové kurty či okolie hotela. Uprave-
ná piesočnatá pláž vám dovolí vychutnávať si plný-
mi dúškami horúce letné dni v osviežujúcich vodách 
mora, pričom tu nechýba bohatý výber vodných 
športov, z ktorých aspoň jeden sa počas skvelo strá-
venej letnej dovolenky určite oplatí vyskúšať. A ne-
zabudlo sa ani na najmenších návštevníkov hotela. 
Pre deti je k dispozícii detský bazén s detským ihris-
kom, mini waterpark či hotelový mini klub, a teda aj 
vaše ratolesti si v tomto hotelovom komplexe nájdu 
„svoj“ kútik. Sme si istí, že letná dovolenka strávená 
v  hotelovom komplexe Aquis Sandy Beach Resort 
do bodky naplní vaše očakávania ideálneho relaxu, 
ktorý bude jedinečnou kombináciou aktívneho aj 
pasívneho oddychu, komfortného ubytovania a kva-
litných služieb. Vďaka uvedeným výhodám môžeme 
letný dovolenkový pobyt v  Aquis Sandy Beach Re-
sort doporučiť klientom všetkých vekových kategó-
rií, rodinám s deťmi a tiež náročnejším zákazníkom. 

POLOHA: v  letovisku Agios Georgios • pri širokej 
piesočnatej pláži s  pozvoľným vstupom do  mora 
•  cca 200 m  od  centra strediska so supermarketmi, 
obchodíkmi so suvenírmi, barmi a gréckymi taverna-
mi • vzdialenosť od hlavného mesta približne 30 km 

PLÁŽE: dlhá upravená piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia 
s posedením • wi-fi v areáli hotela (zdarma) • hlavná 
reštaurácia s terasou • reštaurácia Olive Tree • lobby 
bar • pool bar • beach bar • zelená záhrada obklopujú-
ca hotelový komplex • 3 bazény s terasami na slnenie 
(ležadlá, osušky a  slnečníky pri bazénoch zdarma) 
• detský bazén • tobogány v  rámci hotelového mini 
waterparku •  minimarket • Wellnes (sauna, masáže, 
manikúra a kozmetika - za poplatok)  

ŠPORT A ZÁBAVA: mini waterpark • detské ihrisko 
a mini klub • animácie aj so slovenskými animátormi 
v  rámci klubovej dovolenky •  biliard (za  poplatok) 

•  fitnes • šípky •  plážový volejbal •  basketbal •  tenis 
• stolný tenis • vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: hlavná budova s recepciou a niekoľko 
2- a 3- podlažných ubytovacích častí • vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • indivi-
duálne nastaviteľná klimatizácia • telefón • chladnička 
• SAT TV • trezor (za poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy • balkón resp. 
terasa s posedením a s výhľadom do záhrady 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky (07:00-10:00), 
obedy (12:30-15:00), večere (19:00-21:30) v  hlavnej 
reštaurácii formou švédskych stolov vrátane miest-
nych alkoholických a nealkoholických nápojov • det-
ský a vegetariánsky bufet • nápoje počas podávania 
obedov a  večerí: pivo, víno, nealkoholické nápoje, 
voda, čaj a  káva • nápoje v  čase od  10:00 do  23:00 
v  baroch hotela: okrem miestnych alkoholických 
nápojov (whisky, gin, vodka, rum, tequila) aj jeden 

AGIOS GEORGIOS dieťa do 15 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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importovaný druh alkoholu z  uvedeného výberu • 
pivo, víno, likéry, koktejly • nealkoholické nápoje, 
voda, káva a  čaj • zmrzlina • popoludňajšie občer-
stvenie 16:00 – 18:00 • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
• animácie aj v slovenskom jazyku • mini waterpark • 
plážové osušky zdarma

 SENECA KLUB: na  spestrenie vašich dovolen-
kových dní a aktívne využitie voľného času vám po-
núkame bohatý denný aj večerný animačný program, 
ktorý v  rámci našej klubovej dovolenky organizujú 
slovensky hovoriaci animátori v spolupráci s hotelo-
vým animačným tímom počas prázdninových mesia-
cov. Môžete si zahrať vodné pólo, basketbal, plážový 
volejbal alebo si zasúťažiť. Slovenský animátor sa 
postará aj o najmenších dovolenkátov a pomôže s ich 
zapojením sa do loptových hier, maľovania a kresle-
nia, stavania hradov z piesku, či so zvládnutím tanč-
ných kreácií počas detskej diskotéky. 

CENNÍK VIĎ STR. 343

Family Resort & Waterpark

AGIOS GEORGIOS

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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Aquis Pelekas Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 490 EUR/8 DNÍ 
OD 665 EUR/11 DNÍ

WWW.AQUISRESORTS.COM

Ďalším členom, patriacim do rodiny Aquis Hotels & 
Resorts, je krásny hotelový komplex Pelekas Beach, 
zasadený do mierneho zeleného svahu s výhľadom 
na jednu z najkrajších zátok ostrova Korfu. Od prvé-
ho momentu vás vtiahne do svojej pohodovej do-
volenkovej atmosféry a očarí nádhernou scenériou 
v slnečných lúčoch sa trblietajúcej morskej hladiny. 
Celodenný oddych si môžete užívať na terase v blíz-
kosti bazéna s  pool barom, zapojiť sa do športo-
vých aktivít, ktoré pre vás pripravili skvelí hoteloví 
animátori, alebo stráviť celý deň na pláži, kúpaním 
sa v azúrovo modrom mori. Príjemný letný večer si 
vychutnáte na hotelovej terase pri pohári lahodné-
ho vína a hudbe, prípadne prechádzkou do neďale-
kej dedinky Pelekas. 

POLOHA: luxusný rezort nachádzajúci sa na nád-
hernej a  vyhľadávanej pláži Kontogialos / Pelekas 
Beach • vzdialenosť od hlavného mesta Corfu town 
14 km • cca 1,7 km od malebnej horskej dedinky Pe-
lekas (hotelový autobus zdarma)

PLÁŽE: priamo pri krásnej piesočnatej pláži s  po-
zvoľným vstupom do mora • pláž je prístupná po 
schodoch, resp. pozemnou lanovkou od recepcie • 
ležadlá, osušky a slnečníky na pláži (zdarma) 

POPIS HOTELA: recepcia • lobby bar Orpheus • 
zmenáreň • wi-fi v celom areáli hotela (zdarma) •  mi-
nimarket • lekár (na vyžiadanie) • hlavná reštaurácia 
Pergola • mediteránska a´la carte reštaurácia Olive 
Tree (za poplatok) • Laguna Pool bar • priestranný 
bazén s  ležadlami, osuškami a slnečníkmi (zdarma) 
• detský bazén a detské ihrisko • miniklub 

ŠPORT A  ZÁBAVA: amfiteáter • multifunkčná 
športová hala • denné športové animácie a večerný 
program • plážový volejbal •  fitnes • stolný tenis • bi-

liard (za poplatok) • masáže • lukostreľba • motorové 
vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: elegantné 2-lôžkové izby s 1 alebo 2 
prístelkami • klimatizácia • wi-fi (zdarma) • mini chlad-
nička • LCD SAT TV • DVD prehrávač • trezor  (za popla-
tok) • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC • 
sušič na vlasy • balkón, resp. terasa s výhľadom na more

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane miestnych aj 
vybraných importovaných alkoholických a  nealko-
holických nápojov: pivo, víno, likéry, brandy, koktej-
ly, soft drinky, voda, káva a  čaj • nápoje a  zmrzlina 
sú podávané v  pool bare (od 10:00 do 23:00 hod.) 
• ľahké občerstvenie v  popoludňajších hodinách: 
káva, čaj, koláčiky, mini sendviče • ležadlá, osušky 
a slnečníky pri bazéne a na pláži • animačný program  

             CENNÍK VIĎ STR. 343

PELEKAS

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA

26



Korfu

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 490 EUR/8 DNÍ 
OD 665 EUR/11 DNÍ

WWW.AQUISRESORTS.COM

Ak sa počas letnej dovolenky túžite zobúdzať s po-
hľadom upretým na azúrovo modrú hladinu Ión-
skeho mora a  pokojne si vychutnávať prekrásne 
prostredie ostrova Korfu bez detského džavotu, 
potom máme práve pre vás jedinečný dovolenkový 
tip, ktorým je hotelový rezort Aquis Agios Gordios 
Beach. Profesionálny servis garantovaný prestíž-
nou hotelovou sieťou Aquis Hotels & Resorts, kom-
fortné, moderné ubytovanie, skvelá kuchyňa so 
špecialitami medzinárodnej i domácej gréckej ku-
chyne a v neposlednom rade pravá atmosféra let-
ného oddychu dotváraná nádhernou piesočnatou 
plážou, ktorej pobrežie obmýva od lúčov gréckeho 
slnka vyhriate krištáľovo čisté more, bezpochyby 
zaručia spokojnosť aj u náročnejších klientov. 

POLOHA: v  pokojnom prostredí na juhozápadnej 
strane ostrova Korfu • hotelový rezort určený výluč-
ne pre dospelých dovolenkárov • približne 19 km od 
letiska  • asi 600 m od dedinky Agios Gordios

PLÁŽE: nad piesočnatou plážou s pozvoľným vstu-
pom do mora • prístup na pláž po schodoch • ležadlá 
a slnečníky na pláži zdarma (osušky za vratný depozit ) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou • wi-fi 
(zdarma) • hlavná reštaurácia Androniki (počas ve-
čerí sa pre pánov vyžadujú dlhé nohavice) • medite-
ránska á la carte reštaurácia Olive Tree (za poplatok) 
• Laguna Pool bar • bar na streche Panorama •  lobby 
bar •  beach bar • bazén so slnečnou terasou a výhľa-
dom na more (ležadlá a  slnečníky zdarma, plážové 
osušky za vratný depozit)

ŠPORT A  ZÁBAVA: Wellness club (masáže, mani-
kúra, kaderníctvo, jacuzzi - za poplatok) •  sauna • 
bazén s vírivkou na streche rezortu • fitnes • tenis • 
biliard (za poplatok) • stolný tenis • animácie

UBYTOVANIE: rezort ponúka ubytovanie v hlavnej 
budove v 2-lôžkových izbách s možnosťou 1 prístel-
ky s  balkónom s  výhľadom na more (za príplatok) 
a v 2-lôžkových izbách v bungalovoch s terasou s vý-
hľadom do záhrady • klimatizácia • wi-fi (zdarma) • 
mini chladnička • LCD SAT TV • DVD prehrávač • trezor  
(za poplatok) • rýchlovarná kanvica • kúpeľňa s vaňou, 
resp. so sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy  

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane nápojov: 
miestne pivo, víno, likéry, brandy, soft drinky, vodu, 
kávu a čaj, tiež vybrané druhy importovaného alko-
holu (whisky, gin, vodka, rum, tequila) a koktejly • all 
inclusive nápoje a zmrzlina sú podávané v pool bare 
v čase od 10:00 do 23:00 • ľahké občerstvenie v po-
poludňajších hodinách • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne a na pláži • animácie • wi-fi • fitnes, sauna a vírivka

CENNÍK VIĎ STR. 343 

HOTELOVÝ KOMPLEX Aquis Agios Gordios Beach

AGIOS GORDIOS

Aquis Agios  
Gordios Beach
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Golden Sands HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 273 EUR/8 DNÍ 
OD 364 EUR/11 DNÍ

WWW.CORFUGOLDENSANDS.COM

Príjemný hotel nachádzajúci sa v  blízkosti nádher-
nej pláže farby zlata, situovaný v  letovisku Agios 
Georgios Argiradon. Vynovené hotelové priestory 
znásobujú útulnosť tohto miesta a  výnimočnú ro-
dinnú atmosféru, ktorá vás bude sprevádzať na kaž-
dom kroku. Počas horúcich dní sa môžete osviežiť 
v  bazéne obklopenom udržiavanou exotickou zá-
hradou, ktorej dominujú majestátne palmy, alebo 
len tak oddychovať na  slnečnej terase, vychutná-
vajúc si svoj obľúbený nápoj, ktorý vám namiešajú 
v hotelovom bare. Pohodovú atmosféru tohto mies-
ta harmonicky dopĺňajú neďaleké reštaurácie, bary 
a  taverny, ktoré lemujú hlavnú ulicu tiahnúcu sa 
naprieč celým letoviskom. Hotel Golden Sands do-
poručujeme stredne náročným klientom, ktorí túžia 
po skvelej dovolenke za viac ako atraktívnu cenu. 

POLOHA: v pokojnej časti letoviska Agios Georgios  
Argyrades • približne 50 m od piesočnatej pláže, kto-
rú od hotela oddeľuje miestna, málo frekventovaná 
cestná komunikácia • v blízkosti nákupných možnos-
tí (obchodíky a supermarkety) • cca 300 m od rušnej-
šej časti strediska, kde sa nachádzajú reštaurácie, 
taverny, bary a  diskotéka •  autobusová zastávka 
priamo pred hotelom • cca 30 km od hlavného mes-
ta ostrova

PLÁŽE: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná pre deti i neplavcov • pláž je ocenená 
Modrou vlajkou EÚ za čistotu mora a kvalitu pláže • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) • sprchy na pláži

POPIS HOTELA: moderná klimatizovaná 24h re-
cepcia s posedením • lobby bar s plazmovou SAT TV 
• zmenáreň •  trezory (za poplatok) •  internet (za po-
platok) • pripojenie na internet prostredníctvom wi-fi 
v priestoroch recepcie (zdarma) • hotelová reštaurácia 
s posedením na vonkajšej terase • snack bar • udržia-

vaná zelená záhrada s palmami • sladkovodný bazén 
• sprchy • detský bazén a detské ihrisko • ležadlá a sl-
nečníky na terase pri bazéne (zdarma) 

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové kurty (za  poplatok) 
•  basketbalové ihrisko •  požičovňa bicyklov, mo-
toriek a  áut (za  poplatok) •  organizovanie téma-
tických gréckych večerov •  široký výber vodných 
športov na pláži (za poplatok) • bary, kaviarne a dis-
kotéky v centre strediska Agios Georgios

UBYTOVANIE: štandardné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1  prístelky •  klimatizácia •  telefón •  v  časti 
izieb možný wi-fi prístup na internet (za poplatok) 
•  chladnička •  SAT TV •  kúpeľňa so sprchou a  WC 
• sušič na vlasy • balkón • izby s výhľadom na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere po-
dávané formou bufetových stolov, bez nápojov

CENNÍK VIĎ STR. 342

AGIOS GEORGIOS

seneca.sk/video28



Korfu

OFICIÁLNA TRIEDA: **

OD 252 EUR/8 DNÍ 
OD 329 EUR/11 DNÍ

WWW.BLUESEA-HOTEL.COM

Rodinný hotel Blue Sea dávame do pozornosti všet-
kým klientom, ktorí vyhľadávajú lacnejší variant 
letnej dovolenky a chcú čo najlepšie spoznať krásy 
Iónskeho ostrova Korfu. Odporúčame ho preto me-
nej náročným dovolenkárom, ktorí uprednostňujú 
menšie rodinné hotely so stravovaním formou pol-
penzie. Počas slnečných letných dní si môžete vy-
chutnávať oddych na ležadle pri bazéne s pool ba-
rom, alebo na blízkej pláži s krištáľovo čistou vodou, 
ktorej veľkou výhodou je pozvoľný vstup do vody. 
Ten bezpochyby ocenia aj rodiny s deťmi, ktoré iste 
privítajú aj detský bazén a ihrisko pre svoje ratolesti. 
Príjemné prostredie hotela znásobené priateľskou 
atmosférou vyčarí na vašich tvárach úsmev a spo-
kojnosť s výberom vašej tohtoročnej dovolenky. 

POLOHA: menší rodinný hotel nachádzajúci sa 
v tesnej blízkosti centra strediska Agios Georgios Ar-
gyrades so supermarketmi (najbližší je vzdialený cca 
50 m), obchodíkmi so suvenírmi, barmi a tavernami, 
nechýbajú ani možnosti večernej zábavy • asi 100 
m od peknej piesočnatej pláže • približne 30 km od 
hlavného mesta ostrova Korfu (autobusová zastávka 
miestnej dopravy sa nachádza cca 150 m od hotela)

PLÁŽE: cca 100 m od piesočnatej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora, ktorú od hotela oddeľuje 
miestna, málo frekventovaná komunikácia • pláž je 
ocenená Modrou vlajkou EÚ za čistotu a kvalitu plá-
že a mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • výber 
vodných športov (za poplatok) 

POPIS HOTELA: útulné priestory recepcie s  po-
sedením a s TV • trezor (na recepcii za poplatok) • 
zmenáreň • pool bar / reštaurácia so sedením na 
letnej terase • bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) • 
detský bazén a detské ihrisko • udržiavaná záhrada 

ŠPORT A ZÁBAVA: požičovňa bicyklov, motoriek 
a áut (za poplatok) • široký výber vodných športov 
na pláži (vodné bicykle, vodné skútre, člny, banán, 
kruhy, paragliding, . . . za poplatok) • možnosti ve-
černej zábavy v letovisku ponúkajú bary s posede-
ním pri hudbe, karaoke bary, diskotéka

UBYTOVANIE: jednoducho, ale účelne zariadené 
štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou maximálne 
1 prístelky • individuálne nastaviteľná klimatizácia 
(za poplatok) • chladnička • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) 
• balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere 
podávané v  reštaurácii hotela formou bufetových 
stolov, bez nápojov

CENNÍK VIĎ STR. 342

HOTEL Blue Sea

AGIOS GEORGIOS
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Korfu

Alkyon Beach  HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: **

OD 301 €/8 DNÍ 
OD 399 €/11 DNÍ

WWW.SENECA.SK

Ak túžite po ničím nerušených chvíľach oddychu 
strávených priamo pri pláži, nechajte sa zlákať 
našou tohtoročnou novinkou v  destinácii Kor-
fu, hotelom Alkyon Beach, ktorý sa nachádza 
v  malebnom zálive pokojného letoviska Agios 
Georgios Pagi. Tento malý dovolenkový raj s nád-
hernou priestranou pieskovou plážou a priezrač-
ne čistým azúrovo modrým morom je z  dvoch 
strán obklopený zelenými zvlnenými kopcami, 
pričom atmosféra pokoja a pohody len podčiar-
kujú romantické čaro miestnych prírodných krás. 
Hotel Alkyon Beach je tou správnou dovolenko-
vou voľbou pre všetkých, ktorí nehľadajú ruch 
veľkých prázdninových letovísk a  hotelových 
rezortov, ale skôr uprednostňujú pokojnejšie prí-
rodné lokality a cenovo výhodnú letnú dovolen-
ku strávenú v rodinnom hoteli s bazénom a s all 
inclusive službami, ktorý je situovaný priamo pri 
pláži s pozvoľným vstupom do mora, vybavenej 
sprchou, ležadlami a  slnečníkmi. Práve vďaka 
svojej unikátnej polohe a výborným klimatickým 
podmienkam je malebné letovisko Agios Geor-
gios Pagi mimoriadne vhodnou dovolenkovou 
voľbou pre rodiny s  deťmi či vekovo starších 
dovolenkárov, ktorí si môžu plným priehrštím 
vychutnávať slnečné lúče odrážajúce sa od po-
kojnej trblietavej hladiny Iónskeho mora. 4-člen-
né rodiny zaiste ocenia možnosť ubytovania 
v izbách s poschodovou posteľou, výhodný balík 
all inclusive služieb, detský bazén či ihrisko pre 
najmenších dovolenkárov. Milovníci poznávania 
môžu z  letoviska podniknúť výlety do blízkeho 
okolia a zvečniť na svojich fotkách jedinečnú krá-
su zátoky Porto Timoni či tradičnú grécku dedin-
ku Afionas. Samotné letovisko je tiež vynikajúcim 
východiskovým bodom pre výlet do Paleokastit-
se, ktorý môžete spojiť s prehliadkou „modrých“ 
morských jaskýň alebo do známeho strediska 
Sidari s „Kanálom lásky.“

POLOHA: hotel sa nachádza v  centre menšieho, 
tichšieho letoviska Agios Georgios Pagi na severo-
západnom pobreží ostrova Korfu, v  rovnomennej 
malebnej zátoke s  pokojnou morskou hladinou 
• príjemný areál hotela od krásnej, širokej a  dlhej 
piesočnatej pláže oddeľuje len miestna prístupová 
komunikácia s chodníkom • vzdialenosť od hlavné-
ho mesta ostrova, Kerkyry, je cca 35 km (pravidelné 
spojenie je zabezpečené miestnou autobusovou 
dopravou) • v dostupnej vzdialenosti od unikátnych 
prírodných scenérii a obľúbených pláží Porto Timo-
ni, Sidari, Paleokastritsa (dostupné v  rámci výletu 
požičaným autom, alebo motorkou) 

PLÁŽE: nádherná dlhá a  široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do vody vhodným i pre malé 
deti • vďaka pokojnej morskej hladine je pláž ideálna 
i  pre menej zdatných plavcov a  menších dovolen-
károv • ležadlá a  slnečníky na pláži (za poplatok) • 
sprcha na pláži • pestrý výber vodných športov na 
pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou • wi-
-fi pripojenie na internet na recepcii (zdarma) •  
priestranná klimatizovaná reštaurácia • denný bar • 
bazén s oddelenou časťou pre detských hostí • snack 
bar pri bazéne • terasa na slnenie s  ležadlami a  sl-
nečníkmi (zdarma) • menšie detské ihrisko • medzi 3 
hotelovými budovami sa nachádza upravená zelená 
záhrada s priestrannou trávnatou plochou vhodnou 
i k detským hrám • volejbalové ihrisko v záhrade  

ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži (za po-
platok) • požičovňa áut, motoriek a bicyklov v stre-
disku (za poplatok) • 1x týždenne sa v hoteli pravi-
delne organizuje grécky večer so živou hudbou

UBYTOVANIE: hotel pozostáva z  3 samostatných 
budov a  ponúka štandardné, príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (po-
schodová posteľ) • individuálne ovládateľná klima-
tizácia • TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. spr-
chový kút a WC • balkón alebo terasa s posedením 

AGIOS GEORGIOS PAGI

Alkyon Beach

dieťa do 13 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Korfu

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere po-
dávané v  hotelovej reštaurácii formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • miestne alkoholické ná-
poje (biele a červené víno, čapované pivo, brandy, 
ouzo, rum, kum-kuat) a  rozlievané nealkoholické 
nápoje (voda, káva, čaj, džús) podávané počas dňa 
(v čase od 10:00 do 19:00 hod.) vo vonkajšom bare 
pri bazéne a večer (v čase od 19:00 do 21:00 hod.) vo 
vnútornom bare pri reštaurácii • pizza, toasty, alebo 
sendviče, sušienky a zmrzlina podávané počas dňa 
v  čase od 10:00 do 18:00 hod. v  bare pri bazéne •  
hotel organizuje raz do týždňa tradičný grécky ve-
čer so živou hudbou

CENNÍK VIĎ STR. 342

AGIOS GEORGIOS PAGI
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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Korfu

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 315 €/8 DNÍ 
OD 434 €/11 DNÍ

WWW.CORFUSENSESRESORT.COM

Pýchou rodinného hotela Corfu Senses zasade-
ného medzi smaragdovou zeleňou a  belasou 
morskou hladinou je výborné hodnotenie náv-
števníkov a  srdečný personál. Opakovane sa 
vracajúcich hostí si hotel získal svojou podma-
nivou gréckou atmosférou, chutnou domácou 
stravou, rovnako ako aj skvelou polohou priamo 
pri vlastnej pláži s udržiavanou záhradou, ktorej 
dominuje priestranný bazén. Pobyt v  hotelo-
vom areáli môžete poľahky vymeniť za zábavu 
iného druhu – za návštevu blízkeho známeho 
turistického centra Moraitiky s množstvom ob-
chodov, diskoték, reštaurácií a plážových barov 
otvorených až do neskorých nočných hodín 
a lákajúcich k príjemnému posedeniu.  

POLOHA: hotel leží priamo pri pláži • cca 150 m od 
menšieho letoviska Agios Ioannis Peristeron, ktoré je 
okrajovou časťou známeho turistického centra - Mo-
raitiky, približne 5 km od jej centra • vzdialenosť od 
hlavného mesta ostrova cca 20 km

PLÁŽE: nádherná štrkovo-piesková pláž s  prie-
zračne čistou tyrkysovo vodou • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá a slnečníky na pláži (zdarma) • plážové 
osušky (za vratný depozit) 

POPIS HOTELA: recepcia • wi-fi na recepcii (zdar-
ma) • reštaurácia • terasa s posedením • lobby bar •  
mini market • výťah • internetový kútik (za poplatok) 
• trezory na recepcii (za poplatok) • priestranný ba-
zén • oddelený detský bazén • pool bar • udržiavaná 
záhrada • terasa s ležadlami a slnečníkmi (zdarma)

ŠPORT A ZÁBAVA: biliard • stolný tenis • volejbal •  
vodné športy na pláži v blízkej Moraitike (za popla-
tok) • požičovňa áut, motoriek a bicyklov v letovisku 
(za poplatok) • 1x týždenne grécky večer

UBYTOVANIE: príjemný rodinný hotel ponúka 
útulné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky zaria-
dené v klasickom gréckom štýle • klimatizácia • TV • 
mini chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. so sprcho-
vým kútom a  WC • balkón s  posedením • možnosť 
izieb s bočným výhľadom na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE: formou all inclusive light

 ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, obedy a  ve-
čere podávané v hotelovej reštaurácii formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov - v ponuke sú vybrané 
miestne alkoholické nápoje (biele a  červené víno, 
čapované pivo, brandy, ouzo, rum, likér kum-kwat) 
a  nealkoholické rozlievané nápoje (voda, káva, čaj, 
džús) • ležadlá a slnečníky pri bazéne i na pláži ∙ hotel 
pravidelne organizuje tradičný grécky večer s  tan-
com a živou hudbou

CENNÍK VIĎ STR. 343

AGIOS IOANNIS PERISTERON 

Corfu Senses HOTEL

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Kým vy
dovolenkujete,
my chránime
váš domov

POISTENIE
MAJETKU

–   krytie škôd spôsobených krádežou

–   poistenie proti živelným udalostiam

–   poistenie nepredvídateľného výpadku elektrickej energie 

–   poistenie škôd spôsobených nepriamym úderom blesku

–   poistenie v jednej zmluve a s jednou platbou pre celý majetok

–   možnosť uzavrieť poistenie aj bez spoluúčasti

–   praktické asistenčné služby 

Zľavový kupón
na poistenie majetku
Jedinečná zľava na komplexné poistenie bývania
od Generali práve pre vás!

Nenechajte počas svojej dovolenky
nič na náhodu a poistite si svoj domov!

Ponuka platí do 30. 10. 2015.
Neváhajte a poistite sa online na generali.sk v sekcii online 
poistenie a identifi kujte sa kódom akcie: Majetok102015

Generali_majetok_A4.indd   1 05/11/14   16:37



Kos

Naša TOP ponuka
Princess of Kos  ****+
all inclusive, bazény, Seneca Klub, 2 dospelí  a 1 dieťa ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 295 km2  Počet obyvateľov: 22 000
 Hlavné mesto: Kos  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 24 °C 28 °C 32 °C 34 °C 29 °C 25 °C

Teplota vody 22 °C 24 °C 25 °C 26 °C 25 °C 23 °C

8 dní, letecky
len 361 €/osoba

Lambi
Marmari

Tigaki

Mastichari

Kos
Psalidi



Kos
Tento ostrov v  Egejskom mori nazývaný tiež "Malý Rhodos"  je 
tretím najväčším ostrovom v súostroví Dodecanese. Nájdete ho 
v  tesnej blízkosti Malej Ázie medzi ostrovmi Kalymnos a  Nisy-
ros, cca 5 km od tureckej pevniny. Z pobrežia letoviska Lambi sa 
vám naskytne uchvacujúci výhľad na malebné turecké mesteč-
ko Bodrum. Keďže ostrov vznikol v dôsledku sopečnej činnosti, 
nachádza sa tu množstvo horúcich termálnych prameňov. Jeho 
rozloha je približne 295  km², pričom sa takmer po  celej jeho 
dĺžke tiahne pohorie Dikeos. Hlavné mesto nesie rovnomenný 
názov ako ostrov samotný a je tiež najvýznamnejším prístavom. 
Bdie nad ním stredoveká pevnosť rytierov z rádu johanitov, vý-
znamná najmä vďaka zachovalým antickým sochám a  tureckej 
mešite. V  hlavnom meste sa nachádza aj lekárska univerzita, 
ktorú navštevoval známy „otec lekárstva“ a  priekopník mo-
dernej medicíny Hippokrates. Pozrieť si môžete aj starú agoru, 
na jej západnej strane sa rozkladá Defterdarova mešita z 18. sto-
ročia. Posvätný antický okrsok Asklepion leží asi štyri kilomet-
re od hlavného mesta. A keďže časť obyvateľov vyznáva islam, 
nesmieme zabudnúť na tureckú štvrť rozprestierajúcu sa medzi 
starou Akropolou a  prístaviskom Mandraki. Pre Kos je typická 
pokojná atmosféra, pretože tunajší turistický ruch nemá masové 
meradlá, tým však dostáva väčší priestor grécka pohostinnosť. 
Ostrov Kos je ideálnou dovolenkovou destináciou pre všetkých 
cestovateľov hľadajúcich pokojné a pohostinné prostredie zná-
sobené krásnou prírodou, čistým morom a nádhernými plážami. 

KOS - LAMBI
Hlavné mesto Kos bolo pôvodne jedným z najkrajších prístavných miest staroveku. 
Dnešnú podobu získalo po ničivom zemetrasení v roku 1933, ktoré vynímajúc ska-
zu, paradoxne odkrylo i staroveké pamiatky. Centrum mesta je sústredené okolo 
prístavu a  je plné reštaurácií a barov, ktoré ožívajú po zotmení a  iste budú tým 
najlepším miestom pre strávenie príjemného večera. Svoje kúzlo má i Námestie 
platanov s jedným z najstarších stromov v Európe, tzv. Hippokratovým platanom. 
Mestu Kos dominuje hradná pevnosť ležiaca len kúsok od námestia a palmovej 
promenády, z nej sa vám naskytne čarokrásny výhľad na prístav i celé mesto.  Zá-
roveň je mesto Kos najlepším východiskovým miestom pre spoznávanie historic-
kých a prírodných krás ostrova a okolia. Najčastejšími cieľmi sú Asklepion, rozľahlá 
antická nemocnica a kúpele, v ktorých pôsobil Hippokrates a dodnes dýcha čarom 
histórie. Ďalej horská dedinka Zia, mestečká Pyli a Antimachia, v ktorých spoznáte 
grécke tradície, na južnej strane ostrova dedinka Kefalos s nádherným panorama-
tickým výhľadom na očarujúci záliv, či ostrov Nissyros s vulkánom Polivotis. Tiež 
môžete navštíviť aj dva susedné ostrovy - Kalymnos, ostrov morských húb,  kde sa 
nachádza aj zaujímavé múzeum Vlychdia a ostrov  Pserimos s panenskými plážami. 
A napokon aj turecký Bodrum: len po polhodinovej plavbe sa ocitnete v inej kraji-
ne, v meste Bodrum (bývalý Halikarnasos), dnes známom vďaka svojim bazárom  aj 
ako nákupný raj. Môžete si tu pozrieť jeden zo siedmich divov sveta - Mauzóleum 
kráľa Mausolea či historický amfiteáter.

Letovisko Lambi sa nachádza len cca 2 km západným smerom od hlavného mes-
ta Kos. Aj tu nájdete množstvo reštaurácií, obchodov, barov, požičovní motoriek, 
bicyklov a áut. Do centra hlavného mesta je možné dôjsť príjemnou prechádzkou 
alebo miestnou autobusovou linkou. Lambi patrí medzi pomaly sa rozrastajúce 
letoviská, stvorené pre oddychovú dovolenku, ale zároveň ponúka i  dostup-

né možnosti zábavy. Je v  podstate pokojným predmestím samotnej metropoly 
ostrova, vyznačujúcim sa výbornými podmienkami pre ideálne strávenie dovo-
lenky. Nájdete tu piesočnaté, kamienkové a  aj zmiešané pláže. V  našej ponuke 
nájdete už rokmi overený a veľmi obľúbený hotel Apollon. 

MASTICHARI
Kedysi malý rybársky prístav Mastichari je vzdialený asi 25 km od hlavného mes-
ta. Je to idylické miesto s prekrásnou prírodnou piesočnatou plážou a niekoľkými 
miestnymi tavernami, doposiaľ príliš nezasiahnuté turistickým ruchom. V  jeho 
okolí sa rozprestierajú krásne pláže a oblasť je príťažlivá i pre milovníkov windsur-
fingu. Pre zábavychtivých dovolenkárov je k  dispozícii len nedávno vybudovaný 
vodný park Lido Waterpark. Letovisko Mastichari je výborným východiskovým 
miestom pre spoznávanie krás celého ostrova a ideálnym miestom na návštevu su-
sedného ostrova Kalymnos, kam sa denne organizujú plavby z  blízkeho prístavu. 
A práve toto letovisko je domovom našej tohtoročnej dovolenky, kvalitného a prí-
jemného hotela Princess of Koss, v ktorom ste všetci srdečne vítaní a zaručujeme 
vám, že jeho pohostinnosť budete cítiť na každom kroku. 

TIGAKI
Tigaki je vzdialené cca 11 km od hlavného mesta ostrova a má s ním zabezpečené 
pravidelné autobusové spojenie. Rozprestiera sa pri jednej z najkrajších a najdlh-
ších piesočnatých pláží ostrova. V centre mestečka sa nachádza množstvo reštau-
rácií, kaviarní a barov, ako aj supermarkety a obchodíky so suvenírami, turistickým 
tovarom a  požičovne áut a  bicyklov. V  stredisku Tigaki nájdete taktiež ideálne 
podmienky pre vodné športy a cykloturistiku. Pohodovú atmosféru celej oblasti 
s obľubou vyhľadávajú turisti z celého sveta.



Kos

Apollon HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 413 EUR/8 DNÍ 
OD 497 EUR/11 DNÍ

WWW.APOLLONHOTELS.GR

Opätovne sme do našej ponuky zaradili hotel Apol-
lon, ktorý je našimi klientami vyhľadávaný vďaka 
svojej polohe v pokojnej časti letoviska Lambi, a pri-
tom len na skok od širokej piesočnato-kamienkovej 
pláže a tiež od centra zábavy v hlavnom meste Kos. 
Hotel je postavený v typickom gréckom štýle pod-
ľa vzoru paláca v starobylom Knossose, obklopený 
množstvom paliem, banánovníkov, okrasných dre-
vín a kvetov v exotickej záhrade, priam stvorenej na 
ničím nerušenú relaxáciu. Celodenný oddych pod 
horúcimi lúčmi gréckeho slnka si však môžete vy-
chutnávať aj na neďalekej širokej pláži, podvečer sa 
môžete vybrať na prechádzku do hlavného mesta 
Kos, alebo si posedieť na štýlových terasách miest-
nych taverien nachádzajúcich sa v blízkosti hotela. 

POLOHA: v  pokojnej časti letoviska Lambi •  cca 
200 m  od pláže, prechod na pláž cez areál hotela 
Atlantis • v blízkosti hotela sú obchodíky so suvenír-
mi, butiky, taverny , bary • len 2 km od historického 
a  zábavného centra hlavného mesta ostrova Kos 
s množstvom pamiatok, barov, taverien, reštaurácií, 
či diskoték a obchodov so suvenírmi, či rôznym to-
varom (spojenie zabezpečené miestnou dopravou 
alebo taxíkmi)

PLÁŽE: široká piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do mora, s prímesou štrku a drobných kamien-
kov •   sprchy na pláži •  slnečníky a  ležadlá na pláži 
(za poplatok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: hlavná bu-
dova so vstupnou halou a s  recepciou •  trezory (za 
poplatok) • reštaurácia • hlavný bar • pool/snack bar 
• bazén s bezbariérovým vstupom (ležadlá a slneční-
ky zdarma) • detský bazén • detské ihrisko • jacuzzi 
(za poplatok) • TV miestnosť • internet (za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisový kurt (za poplatok) 
• stolný tenis (za poplatok) • TV hry • biliard (za po-
platok) • vodné športy a iné vodné atrakcie pre deti 
aj dospelých na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: štandardne a príjemne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1  alebo 2  prísteliek 
• chladnička • SAT TV • rádio • kúpeľňa so sprchou ale-
bo vaňou a WC • sušič na vlasy • telefón • trezor (za 
poplatok) • balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere po-
dávané formou pestrých a  chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov v  hotelovej reštaurácii 
• nealkoholické, miestne alkoholické (ouzo, bran-
dy, whisky, vodka, gin, rum, miestne víno, pivo) 
a miešané nápoje a ľahšie občerstvenie počas dňa 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne 

CENNÍK VIĎ STR. 351

LAMBI

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Kos

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 462 EUR/8 DNÍ 
OD 602 EUR/11 DNÍ

WWW.PRINCESSOFKOS.COM

Pri zostavovaní dovolenkového produktu v  tejto 
obľúbenej prázdninovej destinácii sme sa snažili 
priniesť vám novinku, ktorá by splnila vaše predstavy 
o  príjemnej letnej dovolenke. Sme preto nesmierne 
radi, že vám môžeme predstaviť hotelový komplex 
Princess of Kos. Nájdete ho neďaleko malebného le-
toviska Mastichari, pričom je dômyselne navrhnutý 
tak, že ústi priamo na jednej z najkrajších pláží ostrova 
pokrytej jemným pieskom. Jeho vilky a  samostatne 
stojace pavilóny postavené v  štýle antickej architek-
túry sú roztrúsené v  prekrásnej exotickej záhrade, 
popretkávanej chodníčkami, ktoré vás dovedú k hlav-
nej budove hotela, k reštaurácii, či k bazénom  Tento 
rozľahlý hotelový komplex je ako stvorený na prežitie 
tej pravej pohodovej rodinnej dovolenky. 

POLOHA: priamo na prekrásnej piesočnatej hotelo-
vej pláži s pozvoľným vstupom do mora • asi 3,5 km od 
centra letoviska Mastichari • 18 km od hlavného mesta 
Kos • len necelých 9 km od letiska

PLÁŽE: nádherná hotelová pláž pokrytá jemným 
zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom do mora • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

POPIS HOTEL: vstupná hala s recepciou a  lobby ba-
rom • reštaurácia • taverna • 2 bazény • 2 detské bazény 
• slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • 2 pool bary 
• TV miestnosť • fitnes • wifi - v lobby bare (zdarma) • tre-
zor (za poplatok) • minimarket • diskotéka • amfiteáter

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok) • stolný tenis • fitnes • biliard (za poplatok) 
• vodné pólo • plážový volejbal • detské ihrisko • mi-
niklub • vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: hlavná budova a niekoľko  viliek a sa-
mostatne stojacich pavilónov •  2-lôžkové izby s  mož-

nosťou 1, resp. 2 prísteliek •  individuálna klimatizácia 
• telefón • minichladnička • SAT TV • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou švédskych stolov • servírovanie obedov aj v ho-
telovej taverne • vo vybraných hodinách podávané 
čaj, káva, koláčiky, keksíky, zmrzlina • nealko nápoje 
a  alkoholické nápoje miestnej výroby • ležadlá a  sl-
nečníky pri bazéne

 SENECA KLUB: v letnej sezóne 2015 si vám dovo-
ľujeme ponúknuť osvedčené hotelové animácie orga-
nizované najmä počas letných prázdnin. Slovensky ho-
voriaci animátor v spolupráci s hotelovými animátormi 
pre vás pripravili denné i večerné aktivity.  

CENNÍK VIĎ STR. 351

HOTELOVÝ KOMPLEX  Princess of Kos

MASTICHARI

seneca.sk/video

dieťa do 13 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Naša TOP ponuka
hotelový komplex Aquis Arina Sand ****+
ultra all inclusive, na  pláži, 2 dospelí + 2 deti až do 15 rokov ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 8 295 km2  Počet obyvateľov: 600 000
 Hlavné mesto: Heraklion  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 23 °C 29 °C 31 °C 35 °C 29 °C 25 °C

Teplota vody 21 °C 22 °C 24 °C 25 °C 24 °C 22 °C

8 dní, letecky 
len  294 €/osoba
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Kréta
Ostrov Daidala a  Ikara, rodisko Dia – otca Bohov. Najväčší grécky 
ostrov a  zároveň najjužnejší ostrov Európy obmývaný krištáľovými 
vodami dvoch morí – Egejským na severe a Líbyjským na juhu, tvorí 
prírodnú hranicu medzi Afrikou a Európou. Nie je náhoda, že práve 
toto miesto je opradené takým množstvom bájnych eposov a mýtov. 
Bájna a zároveň romantická Kréta je plná tajuplných legiend, staroby-
lých mínojských palácov a skvostných fresiek. História hovorí o kráľovi 
Minoovi, o  statočnom hrdinovi Théseovi a  o  hrôzostrašnom Mino-
taurovi. . . Paláce Knossos a Festos dosvedčujú i dnes slávnu históriu 
ostrova. Je to ostrov malebných benátskych prístavov, čarovných by-
zantských kostolov, trblietavých náhorných plošín a divokých prírod-
ných krás v majestátnych horách. Ostrov sa delí sa na štyri provincie 
– Chania, Rethymno, Heraklion a Lassithi. Dovolenku môžete tráviť 
pri pôvabných plážach najobľúbenejších letovísk  západnej Kréty, pri 
romantickom meste Rethymno či v oblastiach v bližšom i vzdialenej-
šom okolí Heraklionu alebo na východe ostrova, v Sitii, pričom leteckú 
dopravu si môžete vybrať z Bratislavy, Košíc. alebo Sliača. Ponúkame 
Vám ubytovanie v  najlepšie vybavených plážových hoteloch a  ho-
telových komplexoch, ktoré poskytujú mimoriadne  kvalitné služby 
a atraktívne zľavy pre viacčlenné rodiny. A preto neváhajte, nechajte 
sa zlákať Krétou, ktorá je nielen ideálnym miestom na odpočinok pri 
nádherných vodách blankytného mora, ale i miestom s ruinami palá-
cov zo zašlých dôb, ktoré pripomínajú život vládcov starobylej Kréty. 
Dovolenka na bájnom ostrove Kréta vás určite príjemne prekvapí. 

BALI
Stredisko Bali patrí medzi veľmi kľudné prázdninové letoviská západnej Kréty, ktoré 
sa rozkladá v malebnom zálive. Pláže sú tu mimoriadne čisté, pokryté zlatožltým 
pieskom s pozvoľným vstupom do mora. Letovisko s množstvom obchodíkov, ka-
viarní, diskoték je vzdialené cca 30 km od Rethymna a cca 55 km od Heraklionu.

MALIA
Veľmi známe turistické stredisko sa nachádza na severnom pobreží ostrova Kréta, 
cca 35 km východne od hlavného mesta Heraklionu. Do turistami vyhľadávaného 
mesta Agios Nikolaos s romantickým prístavom a pobrežnou promenádou s množ-
stvom luxusných obchodov a reštaurácii je cca 40 km.  V Malii je veľký výber obcho-
dov, taverien, reštaurácií, barov, pubov i zábavných podnikov. Celá oblasť je veľmi 
rušná, snáď najrušnejšia na celom ostrove. Dovolenku v tejto oblasti si užijú všetci 
tí, ktorí hľadajú tiež široké nákupné možnosti a rušnú zábavu do skorých ranných 
hodín. Oblasť Malie je známa dlhými piesočnatými plážami s pozvoľným vstupom 
do mora. Tento fakt ocenia hlavne rodiny s malými deťmi. Len pár kilometrov za 
strediskom Malia boli nájdené pozostatky ďalšieho z mínojských palácov Kréty. Ak 
plánujete počas pobytu návštevu najdôležitejších historických pamiatok ostrova, 
Malia je tym ideálnym miestom pre vašu tohtoročnú dovolenku.

AMMOUDARA
Stredisko Ammoudara je od centra Heraklionu vzdialené len 6 km. Dovolenková at-
mosféra tohto malebného mestečka s množstvom obchodíkov, barov, kaviarničiek a 
taverien ponúkajúcich príjemné posedenie, vábivé vône a vynikajúcu grécku kuchy-
ňu, vytvára raj pre všetky vekové kategórie.

PANORMO
Toto malé turistické stredisko pýšiace sa architektúrou typicky krétskej dedinky. 
Malý prístav a malebné staré uličky ešte viac umocnia tunajšiu neopakovateľnú at-
mosféru. Panormo sa nachádza cca 19 km od letoviska Rethymno a cca 55 km od 
Heraklionu. 

KOKKINI HANI
V minulosti malá malebná rybárska dedinka je dnes vyhľadávaným prázdninovým 
letoviskom mnohých turistov z  celej Európy. Kokkini Hani je známe svojimi krás-
nymi piesočnatými plážami a  blízkosťou hlavného mesta Heraklion s  nákupnými 
i zábavnými možnosťami.  

KAVROS
Toto malebné mestečko s typicky krétskou atmosférou je vyhľadávané najmä vďaka 
krásnym piesočnatým plážam, veľkému množstvu zelene a pre všadeprítomný po-
koj a kľud, ktorými dýcha celá táto oblasť. Pre tých, ktorí si chcú užiť rušnejšie chvíle, 
je nablízku stredisko Georgioupolis s množstvom reštaurácií, obchodíkov a kaviarní.

SITIA
Sitia je pobrežné mestečko a prístav na najvýchodnejšej časti Kréty. Do centra mesta 
vás dovedie pobrežná promenáda s množstvom obchodíkov a taverien. Len 30 km 
od Sitie sa nachádza slávna pláž Vai, ktorú Gréci právom nazývajú grécky Karibik. Na 
tejto pláži sa budete skutočne cítiť ako v reklame na kokosovú tyčinku Bounty, ktorú 
mimochodom reklamní producenti natočili práve na tomto rozprávkovom mieste. 
Nechajte sa zlákať východnou Krétou a spoznajte jej krásy.
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Apollonia Be ach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 511 EUR/8 DNÍ 
OD 679 EUR/11 DNÍ

WWW.APOLLONIA.GR

Nádherný päťhviezdičkový hotelový komplex 
pozostávajúci z  hlavnej budovy a  príjemných 
prázdninových  bungalovov roztrúsených v  exo-
tickej hotelovej záhrade, v tieni magických paliem 
a v spoločnosti voňavých ibištekov, očarí všetkých 
milovníkov komfortu, elegancie a  mimoriadne 
kvalitných all inclusive služieb. Veľmi obľúbený 
a vyhľadávaný hotelový komplex Apollonia Beach 
určite ocenia hlavne náročnejší klienti všetkých 
vekových kategórií, ktorí preferujú hotel s  kom-
fortným ubytovaním, vynikajúcou a  rozmanitou 
stravou gréckej i medzinárodnej kuchyne, službami 
na  vysokej úrovni a  širokou škálou kvalitných do-
plnkových služieb. Celý hotelový areál pôsobí veľmi 
príjemne a  krásny bazénový komplex s  viacerými 
bazénmi ako aj hotelový vodný park s toboganom 
a  šmykľavkami dodáva celému areálu ešte výni-
močnejší vzhľad. Záplava kvetov, nádherná zeleň, 
oáza pokoja v tieni paliem, komfortné ubytovanie, 
bohatý animačný celodenný program organizova-
ný tímom profesionálnych animátorov sú zárukou 
nadštandardne strávenej dovolenky. Pýchou hote-
la je krásna hotelová pláž s bohatou ponukou vod-
ných športov, ocenená Modrou vlajkou za  čistotu 
a kvalitu. Apollonia Beach je miesto, kde sa z  ľudí 
stávajú priatelia a kam sa priatelia radi vracajú. Pes-
trá mozaika miestneho života je poskladaná nielen 
z nekonečne ligotajúcej sa hladiny mora a zlatisté-
ho piesku, ale aj rušného večerného života. Ten si 
môžete vychutnávať priamo v  známom krétskom 
dovolenkovom stredisku Ammoudara s  obcho-
díkmi, reštauráciami a  gréckymi tavernami, alebo 
navštíviť len 7 km vzdialené hlavné mesto Kréty 
- Heraklion so živou kulisou rozmarov a  zábavy , 
určenej naozaj pre všetkých jeho návštevníkov. 
Krásny hotelový komplex Apollonia Beach splní 
očakávania aj tých najnáročnejších klientov, ktorí  
v  tomto dovolenkovom raji prežijú svoj skutočný 
dovolenkový sen. 

POLOHA: nachádza sa priamo pri hotelovej piesočna-
tej pláži • hotelový areál situovaný v prekrásnej hotelo-
vej záhrade so záplavou voňavých kvetov a exotických 
stromov • asi 1 km od centra vyhľadávaného strediska 
Ammoudara s  obchodíkmi, kaviarničkami, reštaurá-
ciami a tavernami • približne 7 km od hlavného mesta 
Heraklion s nákupnými a zábavnými možnosťami

PLÁŽE: priamo pri peknej piesočnatej pláži lemovanej 
drobnými kamienkami s dĺžkou viac ako 7 km a s po-
zvoľným vstupom do mora, ktorý určite ocenia rodiny 
s deťmi • slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zdarma)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: elegantná 
vstupná hala s recepciou a posedením • hlavná reštau-
rácia •  grécka taverna Ambrosia •  ázijská a  talianska 
reštaurácia •  hlavný hotelový bar s  vonkajším a  vnú-
torným sedením•  snack bar •  plážový bar •  niekoľko 
bazénov (so sladkou i morskou vodou) • hotelový vod-
ný park s  tobogánom a  šmykľavkami •  detský bazén 
• hotelový obchod a boutique • kaderníctvo • čistiareň 

• Wi-Fi v spoločenských priestoroch (zdarma) • luxusné 
wellness centrum (sauna, jacuzzi, masáže za poplatok) 

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • minigolf • aerobik 
• vodná gymnastika • futbal • basketbal • plážový vo-
lejbal •  vodný basketbal •  vodné pólo •  lukostreľba 
• šipky • tenisové kurty (jeden s umelým osvetlením 
– za  poplatok) •  detské ihrisko •  herňa s  PC •  poži-
čovňa áut a bicyklov • široká ponuka vodných špor-
tov na  pláži (za  poplatok) •  škola potápania •  škola 
windsurfingu •  vodné bicykle a  kanoe (zdarma) 
•  športové a zábavné hotelové animácie počas dňa 
• večerné „show“ programy • detský miniklub

UBYTOVANIE: moderné a vkusne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • individu-
álne nastaviteľná klimatizácia • telefón • LCD SAT TV 
• minichladnička • trezor (za poplatok) • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC, sušič na vlasy) 
• balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

AMMOUDARA
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • ľahšie občerstvenie podávané po-
čas dňa - zmrzlina, ovocie, káva, čaj, zákusky • 1-krát 
počas pobytu možnosť večere v  štýlovej  gréckej, 
ázijskej a  v  talianskej reštaurácii (nutná rezervá-
cia vopred) •  nealkoholické a  miestne alkoholické 
nápoje – ouzo, raki, víno, pivo podávané v  rámci 
prevádzkových hodín jednotlivých barov •  slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne a na plá-
ži zdarma •  celodenné animácie a  detský miniklub 
• hotelový vodný park s toboganom a šmykľavkami 
• stolný tenis • minigolf • aerobik • vodná gymnastika 
•  futbal • basketbal • plážový volejbal • vodné pólo 
• lukostreľba • šipky • detské ihrisko • požičovňa áut 
• široká ponuka vodných športov na pláži (za popla-
tok) • škola potápania • škola windsurfingu • vodné 
bicykle a kanoe (zdarma)

CENNÍK VIĎ STR. 346

Resort & Spa

AMMOUDARA

seneca.sk/video

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Sitia Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 441 EUR/8 DNÍ 
OD 546 EUR/11 DNÍ

WWW.SITIABEACH.COM

Obľúbený päťhviezdičkový hotelový komplex Sitia 
Beach Resort & Spa sa nachádza v jednej z najkraj-
ších oblastí východnej Kréty. Len necelých 30 km 
od hotela leží svetoznáma palmová pláž Vai, ktorá 
sa pýši prívlastkom grécky Karibik. Hotelový kom-
plex,  končiaci pri hotelovej piesočnato-kamienko-
vej pláži,  oddychuje v objatí subtropickej záhrady 
s množstvom kvetov a zelene. Milý personál, pes-
trá medzinárodná kuchyňa obohatená o  ponuku 
krétskych jedál, kopec zábavy v  hoteli i  na  pláži 
v  spoločnosti hotelových animátorov, blízkosť 
mestečka Sitia s množstvom obchodov a taverien, 
robia z tohto hotela to pravé dovolenkové miesto. 
Tento prázdninový komplex s kvalitnými all inclu-
sive službami uspokojí všetky vekové kategórie.

POLOHA: dlhú piesočnatú pláž, premiešanú pri 
vstupe kamienkami, oddeľuje od hotelového kom-
plexu Sitia Beach len krásna hotelová záhrada 
s  podchodom pod miestnou komunikáciou vedú-
cou do priameho  centra mesta Sitia s  množstvom 
obchodíkov, reštaurácií, taverien a  barov • 120 km 
od letiska a hlavného mesta Heraklionu

PLÁŽE: dlhá piesočnatá hotelová pláž s pozvoľným 
vstupom do mora premiešaná pri vstupe kamienka-
mi (podchod na pláž cez hotelovú záhradu, ocenia 
najmä rodiny s deťmi) • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zdarma • ponuka vodných športov na pláži 
(extra platba)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: elegantná 
vstupná hala s recepciou, posedením a s 2 výťahmi 
•  vonkajšia a  vnútorná hotelová reštaurácia •  vy-
hliadkový bar s  panorámou na  záliv strediska Sitia 
s  malebným prístavom a  pobrežnou promenádou 
• pool bar • wellness centrum (masáže, sauna za po-

platok) • 3 sladkovodné bazény (2 vonkajšie, 1 vnú-
torný v atriu hotelového komplexu so subtropickou 
zeleňou a kvetmi) • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne i na pláži zdarma • ob-
chod so suvenírmi •  internet (za  poplatok) • Wi-Fi 
pripojenie vo všetkých spoločenských priestoroch 
zdarma • konferenčná miestnosť • detské ihrisko 
• amfiteáter • diskotéka • požičovňa áut (extra platba)

ŠPORT A  ZÁBAVA: futbalové ihrisko • tenisové 
kurty (večerné osvetlenie za  poplatok) • amfiteáter 
• šipky • vodná gymnastika • vodné pólo • aerobik • 
basketbal • plážový volejbal • stolný tenis • posilňov-
ňa (za poplatok) • požičovňa áut • hotelové wellness 
centrum (masáže, sauna, parný kúpeľ, vnútorný ba-
zén, jacuzzi za poplatok) • detské ihrisko • hotelové 
animácie a  detský miniklub pre deti od 4-12 rokov 
• diskotéka 

UBYTOVANIE: moderne a vkusne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klima-

SITIA
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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tizácia • telefón •  minichladnička (dopĺňanie extra 
platba) • trezor (za poplatok) • LCD SAT TV • internet 
(za  poplatok) • Wi-Fi vo všetkých spoločenských 
priestoroch zdarma • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • zmrzlina podávaná v hotelovom režime 
• ovocie, káva, čaj, koláče podávané v popoludňaj-
ších hodinách • nealkoholické a  miestne alkoho-
lické nápoje podávané v  čase od 10:00 do 23:00 
hod. • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri ba-
zéne a na pláži zdarma • hotelové animácie a det-
ský miniklub pre deti od 4-12 rokov • amfiteáter 
• wellness centrum (masáže, sauna, parný kúpeľ, 
vnútorný bazén, jacuzzi za poplatok)

CENNÍK VIĎ STR. 345

Resort & Spa

SITIA

seneca.sk/video

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Dessole Malia Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 469 EUR/8 DNÍ 
OD 574 EUR/11 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTELS.COM

Priamo pri krásnej piesočnatej pláži, v známom leto-
visku Malia, vyrástol vynikajúci prázdninový rezort 
Malia Beach, patriaci do renomovanej hotelovej 
siete Dessole Hotels. Filozofiou spoločnosti je po-
skytnúť svojím hosťom tie najlepšie ultra all inclu-
sive služby, ktoré hotely v tejto kategórii ponúkajú. 
Budete očarení pestrosťou a kvalitou gréckej i me-
dzinárodnej kuchyne, tiež kvalitou doplnkových slu-
žieb. Na atraktivite celého prostredia má svoj podiel 
elegantný bazénový komplex umiestnený v  hote-
lovej záhrade s celodennými animáciami. Nechajte 
sa zlákať ponukou ostrovnej dovolenky a prežite tú 
pravú dovolenkovú atmosféru v  kvalitne vybave-
nom hotelovom komplexe s ultra all inclusive služ-
bami. Vhodné pre všetky vekové kategórie.

POLOHA: hotelový komplex sa nachádza priamo 
pri hotelovej piesočnatej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora (slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma) • cca 10 min. pešo do centra strediska Ma-
lia s nákupnými a zábavnými možnosťami • 35 km 
od letiska a hlavného mesta Heraklionu 

PLÁŽE:  udržiavaná piesočnatá hotelová pláž s po-
zvoľným vstupom do mora (ocenia hlavne rodiny s 
deťmi) • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma 
• k dispozícii plážový bar • vodné športy a atrakcie 
na pláži (vodný banán, parasailing, vodné bicykle za 
extra platbu)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: elegantná 
vstupná hala s recepciou • vonkajšia a vnútorná ho-
telová reštaurácia • taverna • pool bar • plážový bar • 
wellness centrum (masáže, sauna, jacuzzi za  po-
platok) •  hlavný hotelový bazén s morskou vodou 
s oddelenou časťou pre deti • relaxačný bazén so 
sladkou vodou • vonkajší bazén so sladkou vodou  

a s terasou na slnenie •  slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky pri bazéne i  na  pláži zdarma •  obchod 
so suvenírmi • Wi-Fi pripojenie vo všetkých spolo-
čenských priestoroch zdarma •  wellness centrum 
(sauna, jacuzzi, masáže za extra platbu) • amfiteáter • 
požičovňa áut (extra platba)

ŠPORT A ZÁBAVA: hotelový minigolf • stolný tenis 
• tenisové kurty (možnosť prenajať si tenisové rakety 
• amfiteáter • plážový volejbal • aerobik • vodné pólo 
• vodná gymnastika • wellness centrum (masáže, 
sauna za poplatok) • medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov • vodné 
športy (vodný banán, parasailing, vodné bicykle za 
extra platbu) • Wi-Fi  v celom areáli zdarma

UBYTOVANIE: moderne a veľmi  vkusne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek 
• klimatizácia • telefón • minichladnička (denne do-
pĺňaná minerálna voda) • trezor • SAT TV • Wi-Fi vo 
všetkých spoločenských priestoroch zdarma • vlast-

MALIA
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa
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né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy 
a  večere formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov (voda, nalkoholické nápoje, 
čapované pivo, grécke biele a červené víno 
podávané počas obedov a večerí) • tematic-
ké večere v taverne (nutná rezervácia vopred, 
jedenkrát počas pobytu) • tradičné nealkoho-
lické a alkoholické nápoje podávané v čase od 
10:00 - 24:00 hod. • ľahšie občerstvenie (káva, 
čaj, koláčiky, zmrzlina, snacky) podávané v ho-
telovom režime • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky pri bazéne a na pláži zdarma • hotelové 
animácie a detský miniklub pre deti od 4-12 ro-
kov • Wi-Fi pripojenie v celom hotelovom areáli 
zdarma 

CENNÍK VIĎ STR. 346

Resort & Spa

MALIA

seneca.sk/video

dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Aquis Arina Sand HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 448 EUR/8 DNÍ 
OD 553 EUR/11 DNÍ

WWW.AQUISRESORTS.GR

Sme hrdí na to, že vám môžeme opäť ponúknuť 
hit minuloročnej sezóny letných dovolenkových 
pobytov, mimoriadne obľúbený hotelový komplex 
Aquis Arina Sand, zameraný na rodinnú dovolenku. 
Prázdninový rezort sa nachádza priamo pri piesoč-
natej pláži farby zlata v menšom letovisku Kokkini 
Hani s nákupnými i zábavnými možnosťami, odkiaľ 
je to len na skok do hlavného mesta Heraklionu ale-
bo do centra pravej dovolenkovej zábavy, diskoték 
a nočných barov, ktorým je Hersonissos. Dovolen-
kový rezort Aquis Arina Sand, patriaci do známej 
a prestížnej siete Aquis Hotels & Resorts, pozostáva 
z  troch hotelových budov. Ubytovacie časti sú dô-
myselne zasadené do priestranného hotelového 
areálu so záhradou plnou paliem a exotických kve-
tov, nechýba priestranný bazén s  pool barom, ba-
zén pre deti či detské ihrisko. Pýchou tohto miesta, 
nielen architektonicky, ale predovšetkým službami, 
prispôsobeného na trávenie skvelej letnej dovolen-
ky predovšetkým pre rodiny s deťmi, je bezpochy-
by dlhá piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do 
mora a s plážovým servisom zdarma, ponúka skvelé 
možnosti trávenia horúcich letných slnečných dní 
pre dovolenkárov všetkých vekových kategórií, pri-
čom okrem slnenia a kúpania si môžete vyskúšať aj 
niektorý z atraktívnych vodných športov. Dokonalý 
relax však ponúka aj bazénový komplex obklopený 
slnečnou terasou s  ležadlami a slnečníkmi, pričom 
o zábavu a vyplnenie vzácnych dovolenkových dní 
sa budú počas vášho pobytu starať hoteloví animá-
tori v spoločnosti slovensky hovoriaceho animátora, 
aby bolo pre vás, rovnako ako aj pre vaše ratolesti, 
jednoduchšie zapojiť sa do všetkých spoločenských 
aktivít a prežiť tak kvalitnú klubovú dovolenku. Ak 
sa teda túžite na pár dní ocitnúť v  prázdninovom 
raji, ktorý spája oddych a zábavu, neváhajte a prij-
mite pozvanie práve do tohto hotelového rezortu, 
ktorý bude aj tento rok patriť k horúcim dovolenko-
vým „bestsellerom“. 

POLOHA: priamo pri zlatistej piesočnatej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora • v  menšom gréckom 
letovisku Kokkini Hani s možnosťou nákupov a zába-
vy • 12 km od hlavného mesta Heraklion (ľahko do-
stupné miestnymi autobusmi alebo taxíkmi) • 15 km 
od Hersonissosu, centra zábavy, diskoték a rušného 
nočného života • len 8 km od letiska v Heraklione

PLÁŽE: dlhá hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá na pláži zdar-
ma (plážové osušky za vratný depozit) • vodné špor-
ty na pláži (motorové športy za poplatok) 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s  recepciou • hlavná reštaurácia • rozľahlý bazénový 
komplex pre dospelých • samostatný detský bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne i na pláži zdarma  • pool 
bar • plážový bar • VIP zóna so slnečníkmi a ležadlami 
v blízkosti plážovej reštaurácie (za poplatok) • plážová 
reštaurácia „White Sand“ (za poplatok) • konferenč-
ná miestnosť • Wi-Fi pripojenie v  hotelovom areáli 

(zdarma) • minimarket • TV miestnosť • masáže (extra 
platba)

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty (večerné osvet-
lenie za poplatok) • plážový volejbal • vodná gym-
nastika • aerobik • detské ihrisko • miniklub pre deti 
od 4-12 rokov aj so slovenským animátorom • herňa 
• posilňovňa • lukostreľba • šipky • vodné športy na 
pláži (jet ski, vodný banán za extra platbu)  • pestrý 
celodenný a  večerný animačný program aj so slo-
vensky hovoriacim animátorom

UBYTOVANIE: moderne a  elegantne zariadené 
2-lôžkové izby s  1, resp. 2  prístelkami, ktoré sa na-
chádzajú v  troch samostatne stojacich hotelových 
budovách v hotelovom areáli • individuálne riadená 
klimatizácia • telefón • LCD SAT TV • DVD prehrávač 
• trezor (za poplatok) • minibar (dopĺňanie za po-
platok) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, WC a  sušič na vlasy) • balkón resp. terasa 
s posedením

KOKKINI HANI

FIRST MOMENT
BONUS

dospelý 
alebo 2 deti
ÚPLNE ZDARMA
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STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov (víno, pivo, voda a  čapované soft nápoje) 
• tématické večere (talianska, grécka, gala večer, 
barbecue – raz počas pobytu) • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v čase od 10:00 do 23:00 hod. 
(voda, soft nápoje, čaj, káva, pivo, biele a  červené 
víno, miestne likéry, brandy a pod.) • popoludní čaj, 
káva, koláčiky, keksíky, zmrzlina • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a  na pláži zdarma (osušky za depozit) • 
animácie a detský miniklub aj v slovenskom jazyku 

 SENECA KLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám 
dovoľujeme ponúknuť na  spestrenie vašej dovo-
lenky osvedčené hotelové animácie organizované 
najmä počas letných prázdnin. Slovensky hovoriaci 
animátor v  spolupráci s  hotelovými animátormi 
pre vás pripravili dni plné radosti a zábavy.

CENNÍK VIĎ STR. 346

Family Resort

KOKKINI HANI

seneca.sk/video

dieťa do 15 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Dessole Dolphin Bay HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 420 EUR/8 DNÍ 
OD 525 EUR/11 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTELS.GR

Ako horúcu novinku tohtoročnej sezóny sme pre 
vás pripravili obľúbenú ultra all inclusive dovolen-
ku v hotelovom rezorte Dolphin Bay, ktorý patrí 
do renomovanej hotelovej siete Dessole Hotels. 
Tento prázdninový rezort vyrástol priamo na bre-
hu mora, v  blízkosti udržiavanej hotelovej pláže 
s  kompletným plážovým servisom a s  bazénovým 
komplexom s toboganom, pýchou celého rezortu. 
Blízkosť centra letoviska Ammoudara s nákupnými 
a  zábavnými možnosťami ocenia všetci tí, ktorí na 
svojej dovolenke túžia nakupovať suveníry. Ochot-
ný a milý personál, profesionálni animátori, pestrá 
medzinárodná kuchyňa, kvalitný all inclusive a blíz-
kosť hlavného mesta Heraklionu uspokoja všetky 
vekové kategórie. Vhodné pre rodiny s deťmi. 

POLOHA: priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora •  v centre strediska Ammoudara 
s nákupnými a zábavnými možnosťami •  6 km zá-
padne od hlavného mesta Heraklionu • len 8 km od 
letiska v Heraklione 

PLÁŽE: hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora vybavená hotelovými slnečníkmi a le-
žadlami  (plážové osušky zdarma) • plážový bar

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia • taverna • lobby bar • pool 
bar • plážový bar • nápojový  bar (soft nápoje, tradič-
né grécke víno a grécke čapované pivo) • bazénový 
komplex pre dospelých a deti • bazén s toboganom 
• obchod so suvenírmi •  wellness centrum (masáže 
sauna, manikúra, pedikúra, kaderníctvo - za popla-
tok) • detské ihrisko • celodenné medzinárodné ho-
telové animácie • detský miniklub pre deti od 4 do 12 
rokov • Wi-Fi pripojenie vo všetkých spoločenských 
priestoroch zdarma • konferenčná miestnosť 

ŠPORT A  ZÁBAVA: stolný tenis • 2 tenisové kurty 
• basketbal •  plážový volejbal •  šipky •  detské ihris-
ko • aerobik • vodný aerobik • biliard (za poplatok) • 
ponuka vodných športov (vodné lyžovanie, paragli-
ding, vodný skúter, potápanie - za  poplatok) • me-
dzinárodné hotelové animácie a detský miniklub pre 
deti od 4-12 rokov • TV miestnosť • Wi-Fi pripojenie 
vo všetkých spoločenských priestoroch zdarma

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou prístelky v  hlavnej hotelovej budove 
alebo v  záhradných, tzv. rodinných bungalovoch 
s možnosťou až dvoch prísteliek (dve prepojené 
miestnosti) • klimatizácia v  hotelovom režime •  mi-
nichladnička (denne dopĺňaná fľaša minerálky) • SAT 
TV • telefón • trezor  • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-

AMMOUDARA
FIRST MOMENT
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dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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čere formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov (počas obedov a večerí sú ponúkané 
voda, soft nápoje, grécke víno a čapované pivo) 
• tematické večere (nutná rezervácia vopred, je-
denkrát počas pobytu) • občerstvenie v hotelo-
vých baroch počas dňa v čase od 10:00 - 24:00 
hod. • zmrzlina (15:00 -17:00 hod.) • káva, čaj, ko-
láče (16:00 - 17:00 hod.) • teplé a studené snac-
ky (11:00 -16:00 hod.) • nealkoholické a tradičné 
miestne alkoholické nápoje (ouzo, raki, whisky, 
gin, vodka, víno biele a červené, čapované pivo, 
voda, cola, fanta, oranžáda) • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a  na  pláži zdarma (plážové osušky 
zdarma) • stolný tenis • vodné pólo • plážový vo-
lejbal • aerobik • vodný aerobik • celodenný me-
dzinárodný animačný program - súťaže na plá-
ži a  pri bazéne • detský hotelový miniklub pre 
deti od 4-12 rokov • wellness centrum (masáže, 
sauna za poplatok)

CENNÍK VIĎ STR. 345

Family Resort

AMMOUDARA

seneca.sk/video

dieťa do 12 rokov
ZDARMA
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Santa Marina HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 434 EUR/8 DNÍ 
OD 539 EUR/11 DNÍ

WWW.SANTAMARINAHOTEL.GR

Krásny a obľúbený prázdninový rezort Santa Mari-
na má už svoje stále miesto v našej ponuke letných 
pobytov na najväčšom gréckom ostrove, slnečnej 
Kréte. Jeho fantastická poloha, nachádza sa priamo 
pri piesočnatej pláži a zároveň v centre živého leto-
viska Ammoudara, ho priam predurčuje na stráve-
nie kvalitnej dovolenky pre všetkých klientov, ktorí 
túžia skombinovať pokojné, slnečné dni voľna strá-
vené pri mori s večernou zábavou. Práve vďaka ide-
álnej polohe, priamo na hotelovej udržiavanej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora a plážovým barom, 
ho dávame do pozornosti aj rodinám s malými deť-
mi. Prijmite naše pozvanie a prežite so svojou rodi-
nou svoj dovolenkový sen v obľúbenom hotelovom 
rezorte Santa Marina, ktorý vás určite nesklame. 

POLOHA: priamo pri udržiavanej piesočnatej pláži 
• v blízkosti centra strediska s obchodíkmi, kaviarnič-
kami a tavernami • približne 8 km od Heraklionu

PLÁŽE: krásna piesočnatá hotelová pláž s dĺžkou viac 
ako 7 km a s pozvoľným vstupom do mora vhodným 
aj pre malé deti • plážový servis - slnečníky a ležadlá 
(zdarma), plážové osušky za vratný depozit • plážový 
bar s občerstvením v rámci all inclusive služieb

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: elegantná 
vstupná hala s  recepciou •  reštaurácia •  pool bar 
• plážový bar • snack bar • butik • SAT TV miestnosť 
• bazén • detský bazén • Wi-Fi v konferenčnej miest-
nosti (zdarma) • internetový kútik (za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenis •  stolný tenis •  minigolf 
•  plážový volejbal • detské ihrisko •  celodenné  ani-
mácie a  detský miniklub • široká ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • šipky

UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 

s  možnosťou 1, resp. 2  prísteliek •  individuálne na-
staviteľná klimatizácia prevádzkovaná v hotelovom 
režime • telefón • minichladnička  •   SAT TV • trezor 
(za  poplatok) •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou , WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• občerstvenie v baroch a kaviarňach od 10:00 do 23:00  
hod. •  vo vybraných hodinách ľahké občerstvenie - 
zmrzlina, káva, čaj, zákusky, koláčiky, teplé a  studené 
snacky • nealkoholické a vybrané miestne alkoholické 
nápoje – ouzo, raki, víno, čapované pivo •  slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • plážové osušky 
za vratný depozit • minigolf • stolný tenis • šipky • vodné 
pólo • plážový volejbal • aerobik • medzinárodné hote-
lové animácie a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov

CENNÍK VIĎ STR. 345
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OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 273 EUR/8 DNÍ 
OD 399 EUR/11 DNÍ

WWW.SANDYBEACH.GR

Opätovne sme zaradili do našej ponuky obľúbený 
hotel pre stredne náročných klientov, ktorí obľu-
bujú menšie hotely rodinného typu.  Hotel Sandy 
Beach sa nachádza v srdci tutisticky známeho leto-
viska Kavros, v blízkosti známeho mesta Rethymna, 
nazývaného aj perlou západnej Kréty. Absolútnou 
devízou tohto hotela je jeho poloha priamo pri 
krásnej, 15 km dlhej a  širokej  piesočnatej pláži, 
s  pozvoľným vstupom do mora. Chutná  krétska 
kuchyňa, milý personál, pohodlné ubytovanie v ho-
telových vilkách obklopených bohatou  zeleňou 
a  záplavou kvetov, bazén pre malých aj veľkých, 
predurčujú tento hotel na strávenie príjemnej let-
nej all inclusive dovolenky. Hotel vhodný pre mla-
dých ľudí a stredne náročných klientov.

POLOHA: hotel sa nachádza v  blízkosti nádhernej 
širokej a 15 km dlhej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • v  centre strediska Kavros s  ná-
kupnými a  zábavnými možnosťami • len 3 km od 
mestečka Georgioupolis • cca 15 km od romantické-
ho mestečka Rethymna (ľahko dostupné miestnymi 
autobusmi, zastávka pred hotelom) • 45 km od Cha-
nie • 90 km od letiska v Heraklione 

PLÁŽE: piesočnatá hotelová pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • slnečníky a  ležadlá na pláži (extra 
platba) • plážový bar s posedením

POPIS HOTELA: recepcia • reštaurácia •  bazén pre 
dospelých • detský bazén • slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne zdarma • plážový bar • internet a Wi-Fi pripo-
jenie (extra platba) 

ŠPORT A  ZÁBAVA: ponuka vodných športov na 
pláži (extra platba) • v  turistickom stredisku Kavros 
diskotéky, bary, taverny, atď.

UBYTOVANIE: ubytovanie v hotelových vilkách za-
sadených do nádherne pestovanej hotelovej záhrady 
• príjemne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV • trezor (ex-
tra platba) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • balkón resp. terasa s posedením • 
Wi-Fi pripojenie (extra platba)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou švédskych stolov • nápoje podávané počas 
obedov a  večerí (grécke víno, čapované pivo, voda 
a čapované soft nápoje) • filtrovaná káva podávaná 
v čase od 14:00 – 18:00 hod. v reštaurácii a v blízkosti 
bazéna (ostatné druhy kávy za extra platbu) • v bare 
v čase od 10:00 – 22:00 hod. sú podávané: čapované 
pivo, grécke víno, čapované soft nealkoholické ná-
poje, raki (importované značkové nápoje, kokteily za 
extra platbu) • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma

                                                           CENNÍK VIĎ STR. 344
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Talea Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 301 EUR/8 DNÍ 
OD 420 EUR/11 DNÍ

WWW.TALEABEACH.GR

V známom letovisku Bali, v tesnej blízkosti  krásnej 
piesoťnatej pláže s  pozvoľným vstupom do mora, 
vyrástol príjemný hotelový komplex Talea Beach, 
ktorý vám prinášame ako absolútnu novinku v let-
nej sezóne 2015. Celý areál hotela tvoria hotelové 
budovy rozmiestnemé okolo hotelového bazénu 
a  schované v  hotelovej záhrade, ktorej dominujú 
exotické palmy a voňavé ibišteky. O zábavu sa po-
starajú slovenskí animátori, ktorí počas dňa zabavia 
malých i veľkých dovolenkárov. Tento prázdninový 
rezort určený pre stredne náročných klientov sa 
môže pýšiť vynikajúcou polohou. Plážová prome-
náda s obchodíkmi, tavernami a nočnými klubmi je 
priam na dosah od hotela. Nasadnite na prázdnino-
vý vláčik a spoznájte najkrajšie miesta tejto oblasti.

POLOHA: príjemný hotelový komplex končiaci pria-
mo na krásnej zlatistej piesočnatej pláži s  pozvoľ-
ným vstupom do mora (slnečníky a ležadlá za extra 
platbu) • priamo v malebnom typicky krétskom stre-
disku Bali s nákupnými a zábavnými možnosťami  • 
cca 30 km od Rethymna, perly západnej Kréty s jach-
tovým prístavom a romantickými uličkami s množ-
stvom obchodov, kaviarní a taverien • cca 55 km od  
letiska v Heraklione •  cca 40 km od hlavného mesta 
Heraklion (ľahko dostupné miestnymi autobusmi) 

PLÁŽE: krásna piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do mora, ktorú od hotela oddeľuje len pobrež-
ná promenáda s obchodíkmi, kaviarňami a taver-
nami • slnečníky a ležadlá na pláži za extra platbu • 
ponuka vodných športov na pláži (motorové športy 
za poplatok) 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s recepciou a posedením (trezory za extra platbu) • 
hotelová reštaurácia s hlavným hotelovým barom a 

terasou s posedením • bazén pre dospelých s  tera-
sou na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) • samo-
statný detský bazén so šmykľavkami • detské ihrisko 
• pool bar v záhrade hotela s kaviarňou a posedením 
(extra platba) • Wi-Fi pripojenie zdarma v priesto-
roch recepcie 

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenis •  minigolf • plážový vo-
lejbal • stolný tenis • aerobik • detské ihrisko • široká 
ponuka vodných športov na pláži (jet ski, vodný ba-
nán, atď.  za extra platbu) • hotelové animácie a det-
ský miniklub pre deti od 4-12 rokov so slovenskými 
animátormi • Wi-Fi pripojenie v priestoroch recepcie 
zdarma 

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • te-
lefón • SAT TV • minichladnička • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • balkón resp. 
terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

BALI
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 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou švédskych stolov vrátane lokálnych nápojov 
(víno, pivo, voda a čapované soft nápoje) • barbe-
cue (jedenkrát počas pobytu) • tradičné lokálne 
alkoholické a  nealkoholické čapované nápoje 
podávané v hlavnom hotelovom bare (sóda, cola, 
sprite, fanta, tonic, čapované pivo, biele a červené 
víno, tsikoudia, ouzo) v čase od 10:30 - 22:00 hod. 
• ľahšie občerstvenie (káva, koláčiky a zmrzlina pre 
deti) podávané v čase od 16:00 – 18:00 hod. • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne zdarma (na pláži za extra 
poplatok)  • animácie pre deti a dospelých so slo-
venskými animátormi

 SENECA KLUB: v letnej sezóne 2015 si vám dovo-
ľujeme ponúknuť na spestrenie vášho dovolenkového 
pobytu osvedčené hotelové animácie organizované 
slovenskými animátormi najmä v čase letných prázd-
nin.

             CENNÍK VIĎ STR. 344
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Europa Resort HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 294 EUR/8 DNÍ 
OD 413 EUR/11 DNÍ

WWW.EUROPAHOTEL.GR

Mimoriadne obľúbený hotel Europa Resort, posta-
vený v typicky gréckom štýle, odpočíva priamo pri  
mori, v  blízkosti malého a  pokojného dovolenko-
vého strediska Panormo. Hotel s  osvedčenými all 
inclusive službami je vyhľadávaný vďaka milému 
a ochotnému personálu, vynikajúcej polohe a ľah-
ko dostupnému stredisku s originálnymi gréckymi 
obchodíkmi, tavernami a  reštauráciiami, kam vás 
pohodlne a  veselo odvezie prázdninový vláčik. 
Rodinná atmosféra, ktorá tu vládne je hlavným 
dôvodom, prečo má tento hotel veľa stálych klien-
tov, ktorí sa sem každoročne vracajú. Hotel Europa 
Resort je ideálnym dovolenkovým miestom pre 
stredne náročných klientov, hľadajúcich pokoj, re-
lax a tradičnú grécku pohostinnosť. 

POLOHA: mimoriadne obľúbený hotel Europa Re-
zort sa nachádza v  pokojnejšej časti malého gréc-
keho strediska Panormo (cca 15 min. pešej chôdze 
od  centra strediska s  obchodíkmi a  tavernami • 
priamo pri mori s menšími romantickými prírodný-
mi kamienkovými plážami (vhodné pre potápanie) 
• cca 800 m od krásnej piesočnatej pláže s ponukou 
vodných športov (slnečníky a  ležadlá za extra plat-
bu) • pravidelný zvoz na piesočnatú pláž do strediska 
Panormo niekoľkokrát počas dňa (zdarma) • 19 km 
od  Rethymna, perly západnej Kréty s nákupnými a 
zábavnými možnosťami (ľahko dostupné miestnymi 
autobusmi) • cca 55 km od hlavného mesta ostrova 
Heraklion • prázdninový vláčik (extra platba)

PLÁŽE: hotelový komplex Europa Resort je posta-
vený priamo nad morom,  s panoramatickým vý-
hľadom na more a v blízkosti menších prírodných 
romantických kamienkových pláží (mimoriadne 
vhodné pre potápanie) •  cca 800 m  od  krásnej 
piesočnatej pláže v  centre malebného gréckeho 

strediska Panormo s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a ležadlá za extra platbu) • niekoľkokrát 
počas dňa pravidelný zvoz na piesočnatú pláž v Pa-
norme hotelovým minibusom (zdarma) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou  a s tera-
sou s krásnym výhľadom na areál hotela a morskú 
hladinu (trezory za poplatok) • lobby bar so SAT TV 
• hotelová reštaurácia s terasou s panoramatickým 
výhľadom na more • pool bar so širokou ponukou 
miestnych nealkoholických a  alkoholických nápo-
jov v hotelovej záhrade (grécke biele a červené víno, 
raki, ouzo, čapované pivo, ľahké kokteily) • bazénový 
komplex so sladkou vodou a s terasou na slnenie 
• detský bazén so šmykľavkou • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma • internetový kútik (za poplatok) 
• W-Fi pripojenie v areáli (za poplatok) 

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis v hoteli • ponuka 
vodných športov na  piesočnatej pláži v  Panorme 
(za poplatok) • W-Fi pripojenie (za poplatok)  

PANORMO
FIRST MOMENT
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UBYTOVANIE: účelne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky • klimatizácia • telefón • mi-
nichladnička • TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. te-
rasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov s 
ponukou krétskej i medzinárodnej kuchyne • počas 
obedov podávaná originálna grécka zmzlina • široký 
výber nealkoholických a  miestnych alkoholických 
nápojov podávaných v bare pri bazéne s terasou a  
záhradným sedením (grécke biele a červené víno, 
raki, ouzo, čapované pivo, ľahké kokteily) • káva a čaj 
o piatej • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma (na 
pláži v Panorme za poplatok) • zvoz na piesočnatú 
pláž v Panorme hotelovým minibusom niekoľkokrát 
počas dňa (zdarma)

                                                        CENNÍK VIĎ STR. 344
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Rhodos

Naša TOP ponuka
hotel Evi ***
all inclusive, bazény, až 2 deti do 15 rokov zdarma, klub, stredisko Faliraki

 Rozloha: 1 398 km2  Počet obyvateľov: 110 000
 Hlavné mesto: Rhodos  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 25 °C 29 °C 33 °C 33 °C 30 °C 25 °C

Teplota vody 20 °C 24 °C 25 °C 26 °C 25 °C 24 °C

8 dní, letecky
len 202 €/osoba

Rhodos

Faliraki

Kolymbia

Lindos
Pefki

Kiotari

Ixia



Rhodos
Domov gréckeho boha slnka Hélia, ktorý každý deň putuje po ob-
lohe vo svojom žiarivom kočiari, láka každoročne množstvo náv-
števníkov prichádzajúcich z  celého sveta. Rhodos je najväčší zo 
súostrovia Dodecanese a  zároveň štvrtý najväčší ostrov Grécka. 
Vďaka svojej výhodnej polohe bol v minulosti centrom pozornosti 
mnohých národov, ktorých nadvláda zanechala na  jeho kolorite 
nezmazateľnú pečať dotvárajúcu jeho unikátny obraz. Bohatú 
históriu ostrova pôsobivo dopĺňa legenda o  Rhódskom kolose, 
jednom zo siedmich divov sveta. Kultúrny vplyv Arabov, Grékov, 
Turkov, Talianov, či 200 ročné pôsobenie rytierov rádu sv. Jána 
zhmotnené v množstve historických pamiatok z dávno minulých 
čias môžu dnešní návštevníci stále obdivovať v  ich plnej nádhe-
re. Aj to je nepochybne jeden z  dôvodov, prečo je Rhodos stále 
tak žiadanou a  obľúbenou destináciou. Trvalé popredné miesto 
medzi najatraktívnejšími a  najvyhľadávanejšími turistickými 
miestami mu však zaisťujú aj dokonalé prírodné podmienky. Všet-
ko obklopujúcu príjemnú dovolenkovú atmosféru len znásobuje 
pohostinnosť a ochota miestnych obyvateľov, a tiež neodolateľné 
chute, vône a farby gréckej kuchyne. Ak ešte stále váhate, prelis-
tujte si nasledovné strany a obráťte svoju pozornosť na tohtoroč-
né novinky, či pestrý výber overených ubytovacích kapacít, ktoré 
sme pre vás starostlivo vyberali. Sme presvedčení, že každý z vás 
si v našej ponuke nájde svoj cieľ. A ostrov Rhodos je tým ideálnym 
miestom, kde si môžete splniť svoj tajný dovolenkový sen. 

MESTO RHODOS
Štvorkilometrové mestské hradby s vežami, baštami a priekopami z čiac Johanitov 
vás určite uchvátia. Bránou Slobody vstúpite do Starého mesta so spleťou úzkych 
uličiek, obďaleč na vás hľadia štíhle minarety či kupoly chrámov, ktoré sú pozo-
statkom z obdobia tureckej nadvlády. Na námestí Simi nájdete zvyšky Afroditinho 
chrámu. V prístave Mandraki, kde kedysi stál jeden zo siedmich divov sveta, Rhód-
sky kolos, dnes kotvia jachty a výletné lode. História sa tu krásne snúbi s moder-
nosťou dneška. Mesto Rhodos jednoducho treba vidieť!

IXIA
Moderné letovisko leží na západnom pobreží, len 4 km od hlavného mesta. Nájdete 
tu všetko k prežitiu ideálnej dovolenky, ktorá bude kombináciou oddychu, slnenia, 
či športového vyžitia na piesočnatej pláži s okruhliakmi, a tiež večernej zábavy pria-
mo v stredisku. Navyše do mesta Rhodos sa poľahky dostanete miestnou autobu-
sovou dopravou, taxíkom alebo príjemnou prechádzkou po turistami vyhľadávanej 
pešej promenáde vedúcej popri mori a pobreží z Ixie až do centra Rhodosu.

FALIRAKI
Najznámejší a najobľúbenejší cieľ dovolenkárov, hneď po meste Rhodos, sa pýši 
krásnou širokou a dlhou piesočnatou plážou s pestrou ponukou vodných športov 
a plážových aktivít. Faliraki sa nachádza približne 15 km od hlavného mesta a je ur-
čite najživším letoviskom východného pobrežia ostrova. Atraktívne je predovšet-
kým pre aktívnych dovolenkárov a mladých ľudí, ktorí vyhľadávajú zábavu a čulý 
nočný život. Množstvo obchodíkov, miestne reštaurácie a  taverny, chytľavé tóny 
hudby šíriace sa z barov, či neďaleký Waterpark zaručujú množstvo nezabudnuteľ-
ných prázdninových zážitkov. Stačí si len vybrať jeden z našich hotelov.

KOLYMBIA
Ideálne letovisko k prežitiu výbornej dovolenky vás objíme pokojnou atmosférou 
a pohostinnosťou. Oddychová prechádzka po nekonečných piesočnatých plážach 
vás dovedie na jedno z najkrajších miest ostrova, k neďalekej pláži Tsambika. Prí-
jemne strávené chvíle oddychu v  moderných hoteloch s  komplexným balíkom 
kvalitných služieb sú znásobené malebnou kulisou tohto miesta, výnimočného 
vďaka príjemnej vôni eukalyptových stromov zo známej 3 km dlhej Eukalyptovej 
aleje. 

KIOTARI
Kedysi rybárska dedinka na juhovýchode ostrova je dnes stredisko s množstvom 
moderných a kvalitných hotelov ponúkajúcich oddych i zábavu pri priezračných 
vodách mora. Obchodíky, taverny a  reštaurácie vytvárajú v  tejto oblasti typický 
grécky kolorit. Práve tu sme pre Vás vybrali dve z  tohtoročných noviniek, hotely 
siete Aquis, s nádhernými pohľadmi priamo v ich areáloch, rovnako aj na šíre more. 
Unikátne mestečko Lindos s pomerne zachovalou antickou akropolou je vzdialené 
cca 17 km.

PEFKI
Pefki je typické grécke prázdninové letovisko usadené v prekrásnom prírodnom 
prostredí, ktoré svojim letným hosťom ponúka všetko, čo k stráveniu pohodovej 
dovolenky potrebujú - obchodíky, reštaurácie, bary a najmä pekné pláže lemované 
olivovými hájmi . Stredisko je zároveň veľmi dobrý východiskový bod pre tých, kto-
rí radi spoznávajú históriu a krajinu. Dominantou tejto oblasti je mestečko Lindos 
s antickou akropolou a chrámom bohyne Atény, zaradené do zoznamu kultúrneho 
a historického dedičstva UNESCO.  



Rhodos

Pegasos Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 511 EUR/8 DNÍ 
OD 728 EUR/12 DNÍ

WWW.PEGASOSHOTEL.GR

Obľúbený hotel Pegasos Beach určite najviac oce-
nia klienti, ktorí uprednostňujú istotu kvalitných 
služieb, luxus a  komfort v  najvyhľadávanejších 
a najatraktívnejších lokalitách a strediskách v každej 
destinácii. Hotelový komplex Pegasos Beach je pre 
vás ideálnou voľbou, pretože spĺňa všetky uvedené 
atribúty. Luxusné ubytovanie, mimoriadne kvalitná 
strava a  poskytované služby, nádherná exotická 
palmová záhrada, areál pri jednej z najkrajších pie-
sočnatých pláži Rhodosu a  taktiež blízkosť najvy-
hľadávanejšieho letoviska na ostrove s množstvom 
denných atrakcií a  rušného večerného a  nočného 
života. Rodiny s deťmi budú rovnako spokojní s prí-
stupom hotela k malým dovolenkárom, pre ktorých 
má pripravené veľké množstvo aktivít. 

POLOHA: priamo pri jednej z  najkrajších pláží na 
ostrove Rhodos •  v  pokojnej časti, v  tzv. hotelovej 
zóne na okraji letoviska • cca 2 km od živého a rušné-
ho centra letoviska s množstvom obchodíkov, buti-
kov, reštaurácií aj priamo na pláži, kaviarní, stovkami 
barov, pubov a  diskoték a  atrakcií • cca 5  min. peši 
od  Waterparku •  cca 13 km od  mesta Rhodos •  cca 
35 km od Lindosu s antickou Akropolou • 10 km od 18 
jamkového golfového ihriska v stredisku Afandou

PLÁŽE: veľmi pekná, dlhá a široká piesočnatá hlav-
ná pláž s  pozvoľným, pre deti vhodným, vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • sprchy 
na pláži • plážové osušky (zdarma)

POPIS HOTELA: honosná vstupná hala s  recep-
ciou a lobby barom • trezory (za poplatok) • hlavná 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia •  snack bar • ho-
telový bar a kaviareň • pool bar • veľký sladkovodný 
bazén • detský bazén so šmykľavkou • slnečníky, le-
žadlá a osušky pri bazéne (zdarma) • internet (za po-

platok) • nákupná zóna • kaderníctvo 

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty a stolný tenis (za 
poplatok) •  biliard (za  poplatok) • šípky •  basketbal 
• vodné pólo • plážový volejbal • detské ihrisko • mi-
niklub • vodné športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE: zrekonštruované, moderne zariade-
né 2-lôžkové izby Superior s možnosťou 1 až 2 príste-
liek • klimatizácia • chladnička • telefón • rádio • SAT TV 
• trezor (za poplatok) • kúpeľňa so sprchovým kútom, 
resp. s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón s posede-
ním • výhľad na more (za príplatok) • luxusne vybave-
né izby Deluxe (za príplatok)  

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere 
podávané v  hlavnej reštaurácii formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • show cooking 
počas raňajok a večerí •  občerstvenie v snack bare 
počas dňa (šaláty, špagety, pizza, ovocie) • káva 

FALIRAKI

izba Superior

dieťa do 14 rokov
ZDARMA
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a  čaj vo vyhradenom čase v  snack bare • miestne 
alkoholické, nealkoholické nápoje a  miešané ná-
poje v baroch počas dňa a koktejly v hlavnom bare 
(od 11:00 hod do 23:00 hod) • zmrzlina pre deti 
•  denný a  večerný animačný program aj za účas-
ti slovensky alebo česky hovoriacich animátorov 
• detský miniklub • minidisko • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a v areáli hotela • plážové osušky

 SENECA KLUB: na  spestrenie dovolenkového 
pobytu vám počas prázdnin (júl, august) prinášame 
animácie aj pod vedením našich animátorov. Denné 
i večerné aktivity, rôzne súťaže, pohybové hry, či ae-
robik vám určite obohatia vaše chvíle oddychu. Ani-
mácie sú vynikajúcou príležitosťou na zábavu a spo-
znanie nových priateľov. Rodičia si môžu vychutnať 
voľno v  čase organizovania programov určených 
deťom v miniklube. 

CENNÍK VIĎ STR. 350
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Louis Colossos Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 462 EUR/8 DNÍ 
OD 658 EUR/12 DNÍ

WWW.LOUISHOTELS.COM

Nedávno čiastočne rekonštruovaný hotel Louis Co-
lossos Beach leží v  kľudnom prostredí priamo pri 
krásnej piesočnatej pláži Kallithea Beach, len 2,5 km 
od  živého turistického centra Faliraki. Pekný hote-
lový areál obklopuje veľká, starostlivo udržiavaná 
štýlová anglická záhrada, ktorej priestor efektívne 
vypĺňajú 2  priestranné bazény so slnečnými tera-
sami lákajúce k  oddychu, zatiaľ čo tenisové kurty 
a  minigolf sú určené na  aktívne spestrenie vašich 
dovolenkových chvíľ. Vynikajúce služby a maximál-
ne pohodlie tohto hotela, ktorý zastrešuje a kvalitu 
garantuje svetoznáma sieť Louis hotels, sú zárukou 
prežitia nezabudnuteľnej dovolenky. Aj vďaka tomu 
môžeme tento obľúbený a rokmi overený rezort od-
poručiť aj náročnejším klientom a rodinám s deťmi. 

POLOHA: v  pokojnej časti obľúbeného dovolen-
kového letoviska Faliraki •  priamo pri piesočnatej 
pláži • približne 2,5 km od  živého centra letoviska 
s veľkým množstvom reštaurácii, barov, pubov, dis-
koték a rôznych atrakcií • cca 12 km od mesta Rhodos 
(autobusová zastávka cca 100 m od hotela)

PLÁŽE: široká piesočnatá pláž s výhľadom na záliv 
strediska Faliraki s ležadlami a slnečníkmi (za popla-
tok) • pozvoľný vstup do mora

POPIS HOTELA: priestranná hotelová hala • recep-
cia • zmenáreň • výťahy • 3 reštaurácie • veľká terasa 
s posedením • koktejl bar • kaviareň • 2 hotelové bary 
•  2  plavecké bazény vo  veľkej udržiavanej záhrade 
s množstvom paliem • slnečníky a ležadlá v areáli ho-
tela (zdarma) • bar pri bazéne • plážový bar • nočný 
klub, diskotéka • detský bazén • detské ihrisko • mini 
klub • spoločenská miestnosť so SAT TV • konferenč-
ná miestnosť •  internetová miestnosť (za poplatok) 
•  minimarket • kaderníctvo • zlatníctvo

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • plážový volejbal 
• mini golf • stolný tenis • biliard (za poplatok) • fitnes 
centrum • sauna, parný kúpeľ, masáže a jacuzzi (za po-
platok) • široká ponuka vodných športov na  pláži 
(za poplatok) • animačné programy • videohry (za po-
platok) • cca 500 m od hotela sa nachádza Waterpark

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s 1 - 2 prístelkami • telefón • SAT TV • trezor (za po-
platok) • chladnička • klimatizácia (v hlavnej sezóne 
centrálne regulovaná) •  vaňa alebo sprchový kút, 
WC •  sušič na  vlasy •  balkón s  posedením •  výhľad 
na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• detské menu počas večerí • občerstvenie počas dňa 
(viacero druhov sendvičov, pizza, mäsové a  rybie 
chuťovky, hranolky, ľahké jedlá) • miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje počas dňa v baroch a noč-

FALIRAKI dieťa do 14 rokov
ZDARMA
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nom klube (vo vyhradenom čase) •  popoludňajší 
čaj a  káva vrátane koláčikov, sušienok a  drobného 
pečiva • fitnes centrum • detský miniklub • animačný 
program (vodná gymnastika, stolný tenis, tenis, plá-
žový volejbal, vodné pólo, minigolf, šípky) • animá-
cie zamerané na deti • klubová dovolenka s našimi 
animátormi (počas prázdnin) • počas večerov príleži-
tostne živá hudba a zábavná show

 SENECA KLUB: na spestrenie dovolenkového 
pobytu vám počas prázdnin (júl, august) prinášame 
animácie aj pod vedením animátorov našej cestov-
nej kancelárie. Denné i  večerné aktivity, rôzne sú-
ťaže, pohybové hry, či aerobik vám určite obohatia 
vaše chvíle oddychu. Animácie sú vynikajúcou prí-
ležitosťou na zábavu a spoznanie nových priateľov. 
Rodičia si môžu vychutnať voľno v čase organizova-
nia programov určených deťom v miniklube. 
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OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 427 EUR/8 DNÍ 
OD 609 EUR/12 DNÍ

WWW.PRIMASOL.COM

Kvalitný dovolenkový rezort PrimaSol Miraluna Se-
aside, ktorý si vás zaručene podmaní svojou nefal-
šovanou atmosférou pohody a  relaxu, má ideálnu 
polohu priamo pri pláži letoviska Kiotari. Z areálu pl-
ného nádhernej zelene a exotických kvetov sa vám 
naskytne jedinečný pohľad na trblietavú morskú 
hladinu. Sladké leňošenie si však vychutnáte nielen 
na blízkej pláži, ale i pri bazéne a v moderných ho-
telových izbách. O celodennú prázdninovú zábavu 
a  smiech sa postará profesionálny tím hotelových 
animátorov, ktorí majú pre hostí všetkých vekových 
kategórií pripravené množstvo športových a zábav-
ných aktivít. Pre najmenších dovolenkárov bude 
nepochybne najväčším zážitkom detský bazén s pi-
rátskou loďou a šmykľavkami. 

POLOHA: priestranný a  udržiavaný prázdninový 
rezort vytvorený v  gréckom štýle nízkych stavieb 
sa nachádza na juhovýchodnom pobreží ostrova 
Rhodos, v  tesnej blízkosti vlastnej piesočnato-ka-
mienkovej pláže s  pozvoľným vstupom do mora 
• v pokojnom prostredí neďaleko malebných dedi-
niek Kiotari a Lardos • len 15 km od unikátneho his-
torického mestečka Lindos so zachovalou antickou 
Akropolou • približne 65 km od hlavného mesta 
Rhodos • cca 60 km od letiska • autobusová zastáv-
ka priamo pri hoteli

PLÁŽE: pekná, priestranná piesočnato – kamien-
ková pláž s pozvoľným vstupom do mora vhodným 
i  pre deti a  menej zdatných plavcov pri areáli ho-
telového komplexu • ležadlá, slnečníky a  plážové 
osušky (za poplatok) • vodné športy na pláži (za 
poplatok) 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: priestranná,  
moderná recepcia s posedením • wi-fi pripojenie na 

internet na recepcii (za poplatok) • internetový kú-
tik (za poplatok) • konferenčná miestnosť • hotelo-
vý minimarket • hlavná reštaurácia Artemis • snack 
bar/restaurant • Zeus bar a plážový bar (za popla-
tok) • bar pri bazéne • 2  bazény (ležadlá a  slneč-
níky zdarma) • bazén pre deti s  vodným detským 
klubom a pirátskou loďou so šmykľavkami • detské 
ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA:   TV miestnosť • aerobik • šípky 
• petang • tenis • plážový volejbal a futbal • basket-
bal • mini golf • stolný tenis • Spa Centrum v sused-
nej časti Miraluna Village (za poplatok): vnútorný 
bazén, sauna, jacuzzi, masáže, fitnes •  amfiteáter  
• grécky večer počas hlavnej sezóny (za poplatok) 
• hotelové animácie pre deti i dospelých •  vodné 
športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: moderné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • mini 
chladnička • TV • trezor (za poplatok) • kúpeľňa 

KIOTARI

PrimaSol Miraluna Seaside HOTELOVÝ KOMPLEX

dieťa do 12 rokov
ZDARMA
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s vaňou, resp. so sprchovým kútom a WC) • sušič na 
vlasy • balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou švédskych stolov podávané v hlavnej reštaurácii 
a v Snack Restaurant vrátane nápojov • lokálne alko-
holické a nealkoholické nápoje: čapované pivo, bie-
le a červené víno, ouzo, gin, vodka, rum, rozlievané 
džúsy, sóda, cola, tonic, káva a čaj • ľahké občerstve-
nie (koláče, pizza, hamburgery, hot dogy, alebo san-
dviče) podávané v  hotelovej taverne počas celého 
dňa (v čase od 10:00 do 21:30 hod.) • lokálne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje sú podávané v pool bare 
a v Snack Restaurant v čase od 10:00 do 23:30 hod. 
• zmrzlina pre deti vo vyhradenom čase (od 10:00 do 
18:00 hod.) • ležadlá a slnečníky pri bazéne • celoden-
né hotelové animácie • vybrané športové aktivity 
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Avra Beach HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 448 EUR/8 DNÍ 
OD 623 EUR/12 DNÍ

WWW.AVRABEACH.GR

Priamo pri priezračnej morskej hladine leží elegant-
ný hotel Avra Beach. Jeho závideniahodná poloha 
vám zaručí širokú paletu možností, ako čo najlepšie 
vyplniť svoje vzácne dovolenkové chvíle. Pýchou 
tohto exoticky pôsobiaceho hotelového komplexu 
je udržiavaná palmová záhrada, uprostred ktorej 
sa nachádza atypický bazén s  fontánou. V  jeho 
blízkosti nechýba krásna terasa určená na oddych 
a  slnenie. Podvečerná prechádzka romantickými 
uličkami neďalekého mesta Rhodos sa iste stane 
spomienkou, ku ktorej sa budete ešte dlho s rados-
ťou vracať. Prvotriedna kvalita a  pestrosť ultra all 
inclusive služieb zaručujú, že s  pobytom v  tomto 
unikátnom prázdninovom komplexe budú určite 
spokojní aj náročnejší klienti. 

POLOHA: v blízkosti centra letoviska Ixia s  reštau-
ráciami, obchodíkmi, tavernami a barmi • priamo pri 
piesočnatej pláži s prímesou okruhliakov • cca 6 km 
od historického centra mesta Rhodos

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  okruhliakmi •  slnečníky 
a ležadlá na hotelovej pláži (zdarma)

POPIS HOTELA: moderná vstupná hotelová hala 
• recepcia s príjemným posedením • vonkajšia terasa 
• snack bar • hlavná reštaurácia • plážový bar • mini 
market • bazén • bar pri bazéne s terasou na slnenie 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na terase (zdarma) 
• detský bazén • detské ihrisko • udržiavaná záhrada

ŠPORT A  ZÁBAVA: denné športové animácie pod 
vedením hotelového animačného tímu • večerný ani-
mačný program • detský miniklub • plážový volejbal 
• tenisové kurty • stolný tenis • šípky • video hry (za po-
platok) • široká ponuka atraktívnych vodných športov 
- windsurfing, parasailing, jazda za člnom na banáne 
alebo na nafukovacích kolesách (za poplatok)

UBYTOVANIE: moderne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1  prístelky •  rodinné izby s  dvomi sa-
mostatnými spálňami pre 4  osoby (za  príplatok) 
• klimatizácia (od 15.6. do 15.9. zdarma) • chladnička 
• telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • kúpeľňa s va-
ňou alebo sprchový kút a WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere podávané v  hotelovej reštaurácii formou bo-
hatých švédskych stolov vrátane nápojov • show 
cooking počas večerí • počas dňa alkoholické nápoje 
(miestnej aj zahraničnej produkcie), teplé a studené 
nealkoholické nápoje, ľahké občerstvenie: zmrzlina, 
koláčiky, pizza a sendviče podávané v snack bare vo 
vyhradených hodinách • celodenné hotelové animá-
cie pre deti i dospelých • slnečníky a ležadlá na hote-
lovej pláži, terase a pri bazéne 
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HOTEL Alfa

OFICIÁLNA TRIEDA: ***+

OD 371 EUR/8 DNÍ 
OD 504 EUR/12 DNÍ

WWW.SENECA.SK

Veľkou devízou menšieho rodinného hotela Alfa je 
jeho ideálna poloha, keďže sa nachádza v tichšom 
prostredí letoviska Kolymbia, no zároveň v  blíz-
kosti centra strediska a  pláže. Je tiež ideálnym 
východiskovým bodom na spoznávanie ďalších 
zaujímavých častí ostrova. Hotel Alfa doporučuje-
me všetkým klientom, ktorí túžia po vychutnáva-
ní si horúcich letných slnečných dní mimo ruchu 
veľkých hotelových komplexov, či už v  upravenej 
hotelovej záhrade v blízkosti bazéna s pool barom 
alebo na neďalekej pláži s priezračne čistou vodou, 
ktorá vám poskytne to pravé osvieženie počas va-
šej dovolenky. Aktívnejší dovolenkári určite uvítajú 
možnosť zapojenia sa do pestrých športových ak-
tivít hotelového animačného programu, ktoré sa 
odohrávajú v sesterskom hoteli Alfa Beach.

POLOHA: v  pokojnom letovisku Kolymbia • v  blíz-
kosti pláže • centrum strediska s možnosťami náku-
pov a zábavy vzdialené cca 500 m od hotela • vynika-
júca poloha na návštevu blízkeho okolia – možnosť 
výletov do hlavného mesta Rhodos (vzdialenosť cca 
25 km) alebo do Lindosu (autobusová zastávka pria-
mo pred hotelom) • transfer z letiska cca 45 minút

PLÁŽE: piesočnatá pláž premiešaná s  kamienkami 
cca 150 m od hotela (prechod na pláž cez sesterský 
hotel Alfa Beach) • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
• možnosť výberu z 2 ďalších pláží priamo v letovisku

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • bar • in-
ternet (v časti Alfa Beach za poplatok) • klimatizovaná 
reštaurácia • bazén s oddelenou časťou pre deti (le-
žadlá a slnečníky zdarma) • bar pri bazéne s posede-
ním • priestranná, upravená záhrada

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • možnosť zapojiť sa 
do aktivít hotelového animačného programu v ses-
terskom hoteli Alfa Beach 

UBYTOVANIE: vynovené, moderne a vkusne zaria-
dené 2-lôžkové izby s 1 alebo 2 prístelkami • individu-
álne ovládateľná klimatizácia (1.7.-31.8., mimo tohto 
obdobia za poplatok) • trezor (za poplatok) • telefón 
• chladnička • SAT TV • kúpeľňa so sprchovým kútom 
a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere po-
dávané v reštaurácii hotela formou švédskych stolov 
vrátane miestnych alkoholických a  nealkoholických 
nápojov • obedy so širokým výberom šalátov a tep-
lých jedál servírované v priestoroch hotelovej záhra-
dy • all inclusive nápoje sú podávané v čase od 11:00 
hod. do 24:00 hod. • alkoholické nápoje zahŕňajú: 
pivo, tvrdý alkohol, miešané nápoje • zmrzlina pre 
deti v poludňajších hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne 
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Kolymbia Sky HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 378 EUR/8 DNÍ 
OD 525 EUR/12 DNÍ

WWW.KOLYMBIASKY.GR

Na základe pozitívnych ohlasov minulého leta do 
našej ponuky opäť  zaraďujeme tento prázdninový re-
zort situovaný v pokojnej časti obľúbeného letoviska 
Kolymbia, ktorý po kompletnej rekonštrukcii požiadal 
o zaradenie do triedy 4* ubytovacích zariadení. Skvelá 
poloha v tesnej blízkosti dlhej pláže s pozvoľným vstu-
pom do mora, neďaleká  Eukalyptová alej s reštaurá-
ciami, tavernami, barmi a kaviarňami a hotelové služ-
by poskytované na profesionálnej úrovni, to všetko 
sú výhody zaručujúce kvalitný, plnohodnotný a  za-
slúžený oddych, po akom dozaista túžite po celý rok. 
Udržiavaná hotelová záhrada dotvára pravú atmo-
sféru letnej dovolenky, ktorú si vychutnajú aj rodiny 
s deťmi. Práve menší návštevníci určite ocenia detský 
bazén a priestranné ihrisko lákajúce k detským hrám.

POLOHA: na juhovýchodnom pobreží ostrova Rho-
dos • v pokojnom prostredí letoviska Kolymbia • cca 
800 m od Eukalyptovej aleje s možnosťami nákupov 
a zábavy • najbližšie možnosti nákupov cca 200 m od 
hotela • hlavné mesto a antický Lindos s Akropolou sú 
vzdialené cca 25 km (zastávka autibusu pred hotelom) 

PLÁŽE: cca 100 m od dlhej, piesočnato-kamienko-
vej pláže s pozvoľným vstupom do mora •  ležadlá a 
slnečníky (za poplatok) • sprchy na pláži • prechádz-
kou popri mori sa dostaente na ďalšie pláže strediska  
Kolymbia • cca 2 km od vyhľadávanej pláže Tsambika

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou a posede-
ním • televízny kútik • wi-fi v priestoroch recepcie (zdar-
ma) • snack bar a bar pri bazéne • reštaurácia • Terrace 
bar • priestranný bazén (ležadlá a  slnečníky zdarma) 
• detský bazén a detské ihrisko • udržiavaná záhrada 

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • tenis (za poplatok) 
• plážový volejbal • hotelový animačný program • ši-
roká ponuka vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: elegantne zariadené, priestranné 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• klimatizácia (v období od 15.6. do 15.9. zdarma) 
•  trezor (za poplatok) • telefón • mini chladnička • 
SAT TV • kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým kú-
tom a  WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa s 
posedením • izby pre 4 osoby, resp izby s privátnym 
bazénom (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere po-
dávané formou švédskych stolov vrátane miestnych 
alkoholických a  nealkoholických nápojov • neskoré 
raňajky • 2x týždenne tématické večere (grécka, ta-
lianska a pod.) • ľahké občerstvenie, zmrzlina káva 
a čaj počas dňa • ležadlá a slnečníky pri bazéne a v 
areáli hotela • vybrané športové aktivity • hotelový 
miniklub • denné a večerné hotelové animácie
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HOTEL Niriides

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 371 EUR/8 DNÍ 
OD 504 EUR/12 DNÍ

WWW.NIRIIDESBEACH-HOTEL.COM

Niriides Beach s  kvalitnými službami, pohostin-
nou rodinnou atmosférou a  ideálnou polohou 
bokom od samotného centra letoviska Kolymbia 
vytvára predpoklady na strávenie vysnívanej do-
volenky nielen vo dvojici, ale i pre rodiny s deťmi 
či dovolenkárov plánujúcich podniknúť počas 
pobytu zaujímavé výlety do blízkeho okolia. Ho-
telový areál s  priestrannými a  vzdušnými izba-
mi s  výhľadom do krásne udržiavanej záhrady, 
detské ihrisko s  preliezkami, vonkajší bazén so 
slnečníkmi a  ležadlami, a v neposlednom rade aj 
usmiaty a  ústretový personál sú zárukou neza-
budnuteľných chvíľ a príjemnej priateľskej atmo-
sféry hotela. Ak zatúžite po zmene, stačí len pár 
minút chôdze a ocitnete sa na Eukalyptovej aleji 
vedúcej priamo za zábavou alebo nákupmi.

POLOHA: príjemný hotel nachádzajúci sa na vý-
chodnej strane ostrova Rhodos, v pokojnom prostre-
dí zelene  • v blízkosti známej Eukalyptovej aleje • cca 
25 km od hlavného mesta ostrova • v tesnej blízkosti 
letoviska Kolymbia sa nachádzajú pláže Tsambika, 
ktorá je považovaná za najkrajšiu na ostrove Rhodos, 
záliv Ladiko a kamienková pláž Anthony Quinn Bay

PLÁŽE: cca 5  minút chôdze od hlavnej pláže leto-
viska Kolymbia • pláž je piesočnatá, premiešaná s ka-
mienkami, s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a  slnečníky (za poplatok) • vodné športy (za popla-
tok) • v blízkej dostupnosti sú 2 ďalšie pláže

POPIS HOTELA: útulné priestory hotelovej lobby 
s recepciou • trezor (na recepcii za poplatok) • hlavný 
bar • internetový kútik (za poplatok) • wi-fi (v hote-
lovom areáli zdarma) • reštaurácia s medzinárodnou 
aj domácou gréckou kuchyňou • snack /pool bar pri 
priestrannom bazéne (ležadlá a  slnečníky zdarma) 
•  detský bazén a  detské ihrisko • upravená, zelená 
hotelová záhrada

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • biliard (za popla-
tok) • tenis (za poplatok) • plážový volejbal • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: moderne a  elegantne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1  prístelky •  rodinné 
izby s  dvomi samostatnými spálňami pre 4  osoby 
(za príplatok) • klimatizácia (od 15.6. do 15.9. zdarma) 
• telefón • chladnička • SAT TV • kúpeľňa s vaňou a WC 
• sušič na vlasy • priestranný balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podá-
vané v  hotelovej reštaurácii formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • miestne alkoholické, miešané 
a nealkoholické nápoje počas dňa • ľahké občerstve-
nie v  popoludňajších hodinách: káva, čaj, koláčiky 
•  ležadlá a  slnečníky pri bazéne • vybrané športové 
aktivity 
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Ilyssion Beach Resort HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 336 EUR/8 DNÍ 
OD 427 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTELILYSSION.GR

Zrekonštruovaný hotel Ilyssion Beach Resort je našou 
tohtoročnou novinkou v ponuke dovolenkových po-
bytov na ostrove Rhodos. Jeho unikátna poloha v ti-
chom prostredí a priamo pri mori zaručuje hotelovým 
hosťom všetkých vekových kategórií dokonalý oddy-
ch. Pokojnú atmosféru tohto miesta iste ocenia nielen 
rodiny s  deťmi, pre ktoré je určené detské ihrisko, 
vlastný bazén i mini klub, ale aj starší klienti vyhľadá-
vajúci pauzu od stresu a rutiny každodenného života. 
Práve susedná piesková pláž je skvelou voľbou pre 
relax a leňošenie pod horúcim gréckym slnkom. Hotel 
má výhodnú polohu i  pre spoznávanie historických 
a  prírodných krás Rhodosu, veď len pár kilometrov 
vzdialený unikátny Lindos s Akropolou je najnavšte-
vovanejšou turistickou atrakciou ostrova Rhodos.

POLOHA: areál je situovaný priamo pri mori a ho-
telovej pláži • v tichej lokalite, len 5 minút chôdze 
od najbližších nákupných možností, barov a reštau-
rácií • vzdialenosť od živého letoviska Pefki pri-
bližne 800 m • cca 4 km od obľúbeného strediska 
Lardos • 7 km od historicky známeho mestečka Lin-
dos s antickou Akropolou • cca 55 km od hlavného 
mesta Rhodos • autobusová zastávka priamo pred 
hotelom • vzdialenosť od letiska cca 50 km

PLÁŽE: priamo pred rezortom sú menšie prírodné 
pláže • len 50 m od hotelového komplexu je pekná 
piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do vody so 
slnečníkmi a ležadlami (za poplatok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: hotel pozo-
stáva z 2-poschodovej hlavnej budovy a vedľajších 
jednopodlažných blokov • vstupná hala s recepciou 
• udržiavaná terasovitá záhrada • reštaurácia s von-
kajšou terasou • lobby bar • salónik s veľkoplošnou 
TV • internetový kútik (za poplatok) • wi-fi pripoje-

nie na internet (za poplatok) • trezor (za poplatok) 
• minimarket • bazén s morskou vodou • sladkovod-
ný bazén • oddelený detský bazén so sladkou vodou 
• hlavný bar • bar pri bazéne • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch (zdarma) • detské ihrisko • mini klub • am-
fiteáter • udržiavaná zelená záhrada

ŠPORT A ZÁBAVA: 2 bazény (so sladkou a slanou 
vodou) • detský bazén • detské ihrisko • mini klub 
• biliard (za poplatok) • tenis (za poplatok) •  volejbal 
• jacuzzi (za poplatok) • hotelové animácie pre deti 
aj dospelých • vodné športy v  najližšom stredisku 
Pefki (za poplatok) • amfiteáter • 1x týždenne téma-
tické večery

UBYTOVANIE: štandardne a moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia (zdarma, v hotelovom režime počas me-
siacov júl a august) • SAT TV • rádiový kanál • chlad-
nička • kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým kútom 
a WC • sušič na vlasy (na vyžiadanie na recepcii, za 
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vratný depozit) • balkón alebo terasa s  posedením 
• izby s výhľadom na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere po-
dávané v  hotelovej reštaurácii formou švédskych 
stolov vrátane nápojov •  alkoholické nápoje miest-
nej produkcie (čapované pivo, biele a červené víno) 
a  rozlievané nealkoholické nápoje sú podávané 
v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. v snack bare • po-
poludňajší čaj a káva so sušienkami alebo koláčikmi 
v snack bare • zmrzlina pre deti vo vyhradenom čase 
(od 15:00 hod. do 17:00 hod.) • čapované pivo, biele 
a  červené víno, koktejly, lokálne destiláty a  rozlie-
vané nealkoholické nápoje sú podávané v  čase od 
17:00 hod. do 23:00 hod. v hlavnom hotelovom bare 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne • 1x týždenne téma-
tické večery • hotelové animácie
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Evi HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 308 EUR/8 DNÍ 
OD 392 EUR/12 DNÍ

WWW.EVIHOTEL.GR

Tento mimoriadne obľúbený hotel nájdete v blízkos-
ti centra živého letoviska Faliraki, ktoré ožíva najmä 
v podvečerných hodinách, kedy sa jeho uličky zapl-
nia návštevníkmi zo všetkých kútov sveta. Pozostáva 
z viacerých ubytovacích častí, ktoré obklopuje krás-
na udržiavaná záhrada, preto ho odporúčame pre-
dovšetkým tým z vás, ktorí túžia po aktívnom prežití 
voľného času. Práve pre vás je pripravená pestrá pa-
leta doplnkových služieb, ktoré v kombinácii s balí-
kom služieb all inclusive a  viac ako priaznivej ceny 
určite nenechajú nikoho na pochybách o správnom 
výbere dovolenky. Rodiny s  deťmi ocenia aj širokú 
piesočnatú pláž s  pozvoľným vstupom do  mora, či 
blízky zábavný park s množstvom atrakcií, ktoré ur-
čite rozžiaria očká malých návštevníkov. 

POLOHA: v  pokojnej časti rušného letoviska Fa-
liraki • približne 5  min. chôdze od  živého centra 
s  množstvom obchodíkov, butikov, reštaurácií, 
kaviarní, stovkami barov, pubov a  diskoték •  ná-
kupné možnosti v  tesnej blízkosti hotela • asi 10 
min. chôdze od  najbližšej piesočnatej pláže • cca 
10 min. jazdy od Waterparku • cca 14 km od mes-
ta Rhodos • cca 35 km od vyhľadávaného Lindosu 
s antickou akropolou (miestnou atrakciou - jazdou 
na  somárikoch úzkymi bielymi uličkami sa dosta-
nete až k  akropole) • 4 km od  golfového ihriska 
v stredisku Afandou

PLÁŽE: veľmi pekná, dlhá a  široká piesočna-
tá hlavná pláž s  pozvoľným vstupom do  vody, 
miestami kamienkový prechod do  mora •  ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • sprchy na pláži • reštau-
rácie a  bary aj priamo pri pláži • vedľajšia menšia 
pláž v zálive • cca 15 min. chôdze od hotela sa v zá-
live na okraji letoviska Faliraki nachádza oddelená 
nudapláž

POPIS HOTELA: moderná vstupná hala s  re-
cepciou a  trezormi (za  poplatok) •  klimatizovaná 
reštaurácia s  terasou •  snack bar •  klimatizovaný 
koktejl bar a miestnosť so SAT TV • bar pri bazéne 
• veľký sladkovodný bazén • detský bazén • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • detské ihrisko 
• klenotníctvo • internet (za poplatok) • minimarket

ŠPORT A  ZÁBAVA: stolný tenis •  biliard (za  po-
platok) • basketbal • vodné pólo • plážový volejbal 
• široký výber vodných športov na pláži (za popla-
tok) • v  blízkom okolí hotela sa nachádza viacero 
atrakcií - bungee jumping, motokárový areál a lu-
napark • animačný program

UBYTOVANIE: štandardne vybavené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1  - 2  prísteliek •  individuálna 
klimatizácia • chladnička • telefón • rádio • kúpeľňa 
so sprchovým kútom, resp. s vaňou a WC • balkón, 
resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

FALIRAKI dieťa do 15 rokov
ZDARMA
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 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov vrátane nápojov •  ľahké 
občerstvenie počas dňa v snack bare • čaj, káva, ko-
láče, zmrzlina • nealkoholické, miestne alkoholické 
a miešané nápoje počas dňa v snack bare a v bare 
pri bazéne • slnečníky a  ležadlá pri bazéne • špor-
tové aktivity: stolný tenis, vodné pólo, basketbal 
• detský miniklub a rôzne športové a zábavné akti-
vity s našimi animátormi (počas prázdnin)

 SENECA KLUB: na  spestrenie dovolenkových 
dní a  aktívne využitie voľného času vám ponúka-
me bohatý animačný program, ktorý v rámci našej 
klubovej dovolenky organizujú naši animátori (po-
čas prázdnin) v spolupráci s hotelovým animačným 
tímom. Počas dňa bude postarané aj o najmenších 
hotelových návštevníkov, ktorí sa môžu zapojiť 
do loptových hier, maľovania a kreslenia, či stavania 
hradov z piesku. 

CENNÍK VIĎ STR. 348

FALIRAKI

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

71



Taliansko - Sicília

Naša TOP ponuka
hotelový komplex Capo Calavá ***+
 all inclusive, klub, 2 dospelí + dieťa do 13 rokov ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 25 426 km2  Počet obyvateľov: 5 100 000
 Hlavné mesto: Palermo  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 26 °C 28 °C 30 °C 32 °C 30 °C 28 °C

Teplota vody 24 °C 26 °C 27 °C 28 °C 27 °C 25 °C

8 dní, letecky
len 386 €/osoba

Campofelice di Roccella

PALERMO

Taormina

Cefalú

Agrigento

Catania

Syrakúzy

Gioiosa Marea

Licata



Sicília
Sicília, nazývaná aj ako perla Stredomoria, je ostrov plný nádher-
ných tajomstiev. Jedinečná krása krajiny, prekrásne pláže prevoňa-
né pomarančovníkovými a citrusovými hájmi, množstvo cenných 
antických pamiatok, medzi ktorými vynikajú zachovalé grécke 
chrámy i  originálne stavby z  normanského obdobia činia Sicíliu 
veľmi vyhľadávanou destináciou po celý rok. Sicília leží v Stredo-
zemnom mori, juhozápadne od  talianskej pevniny. Od  Afriky ju 
delí Tuniský prieliv. Pobrežie s rôznorodými plážami je obmývané 
Iónskym, Tyrrhenským a Stredozemným morom a od pevniny ju 
oddeľuje Messinská úžina. Ostrov je príťažlivý pre návštevníkov 
nielen vďaka jeho osobitej atmosfére, no aj kvôli nádhernej príro-
de, ktorej dominantou je stále činná sopka Etna so štyrmi kráter-
mi, starostlivo strážiaca túto krajinu z úctyhodnej výšky 3350 m. 
Sicília je vyhľadávanou destináciou aj vďaka subtropickému pod-
nebiu, ktoré je garanciou pekného, slnečného počasia v  letných 
mesiacoch, prekrásnej stredomorskej flóre a  nádherným prírod-
ným scenériám. Sever krajiny tvoria pohoria Monti Nebrodi a Ma-
donia nazývané aj ako sicílske Apeniny. Zachovalé grécke chrámy 
i originálne stavby z normanského obdobia robia Sicíliu svetovým 
turistickým magnetom - má najväčší počet historických pamiatok 
na svete zaradených do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
organizácie UNESCO. Tento ostrov je naozaj skutočným klenotom 
Stredomoria. Stále má čím prekvapiť, očariť a zdá sa, akoby ešte 
neodkryl všetky svoje tajomstvá. 

CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

Malé mestečko v provincii Palermo sa nachádza asi 50 km juhovýchodne od hlavné-
ho mesta Sicílie. Campofelice je skutočnou botanickou záhradou, podobne ako celý 
ostrov. Rastú tu citrusy, kaktusy, paradajky, olivy, cesty lemujú nekonečné rady voňa-
vých viníc. Najzaujímavejšou pamiatkou mestečka je kostol Chiesa Madre a  gotický 
hrad Torre Roccella zo 14. storočia priamo na pláži. Bol postavený Arabmi na mieste 
pôvodnej obrannej veže a neskôr sa stal dôležitým vojenským obranným bodom. Dnes 
tu môžete obdivovať aj zvyšky pôvodného divadla s typickými gotickými prvkami ar-
chitektúry a s kaplnkou. 

CEFALÚ
Priamo v strede severného pobrežia ostrova Sicília, asi 50 km od hlavného mesta Paler-
mo a 15 km od Campofelice di Roccella, odpočíva pôvodne rybárske mestečko Cefalú. 
Tomuto malebnému mestečku prepletenému stredovekými uličkami dominuje skala 
La Rocca, na ktorej sa kedysi vypínal Dianin chrám. Najkrajšou existujúcou pamiatkou 
Cefalú je však majestátna normanská katedrála z  12. storočia, vyzdobená vzácnymi 
mozaikami na  zlatom podklade. Cefalú dýcha nezameniteľnou pravou sicílskou at-
mosférou. Je ideálnym miestom pre oddych, kde si môžete užívať, okrem poznávania 
historických pamiatok, aj leňošenie na krásnych udržiavaných piesočnatých plážach 
Tyrrhenského mora. 

PALERMO

Dnešný názov Palermo vznikol v  stredoveku z  pôvodného starogréckeho Panarmos. 
Kvôli svojej polohe bolo Palermo často dobývané rôznymi národmi. Po stáročia tu bok 
po boku žili kresťania, Arabi, Židia. Mix týchto kultúr dáva Palermu jedinečný vzhľad. Pri 
potulkách jeho kľukatými uličkami by ste rozhodne nemali vynechať námestie Quattro 

Canti, teda v preklade námestie Štyri rohy, odkiaľ sa dá poľahky prejsť na námestie Piaz-
za Pretoria, kde na vás bude čakať prekrásna renesančná fontána, ktorú sem doviezli až 
z Florencie. Ďalej môžete obdivovať Normanskú katedrálu, kúsok od nej Arcibiskupský 
palác a na konci ulice bránu Porta Nuova, vedľa ktorej sa vyníma nádherný Normanský 
kráľovský palác. Mesto však ponúka aj jedinečné nákupné možnosti s množstvom znač-
kových obchodov. 

GIOIOSA MAREA
Pôvabné mestečko Gioiosa Marea leží na jednom z najkrajších, mierne hornatých 
sicílskych pobreží, odkiaľ môžete obdivovať západ slnka až za Liparské ostrovy, kto-
ré z neďalekého Milazza môžete navštíviť ako jeden z fantastických fakultatívnych 
výletov. Až do dnešného dňa si toto pôvabné mestečko zachovalo svoju jedinečnú 
tvár. Večerné prechádzky či posedenie v niektorej z originálnych taverien vo vás za-
nechá tie neopakovateľné romantické chvíle strávené na slnečnom ostrove Sicília.

LICATA
Typicky sicílske mestečko Licata sa nachádza na južnom pobreží Sicílie vo vzdialenosti 
cca 45 km od mesta Agrigento, s výnimočne dobre zachovanými pamiatkami z obdobia 
gréckej kolonizácie, dnes pod ochranou UNESCO.  V Licate existuje mnoho zaujímavých 
kostolov ako napr. Kostol San Domenico, Kostol del Carmine, San Francesco aj s františkán-
skym kláštorom, Palazzo di Città a ďalšie. Tiež tu nájdete aj niekoľko luxusných víl a palácov 
zo 16.-18. storočia. Licata predstavuje predovšetkým výborné východisko k zaujímavým 
miestam ostrova, akými sú krásna Taormina, Catania, odpočívajúca pod magickou sopkou 
Etnou, najkrajšie sicílske mesto Syrakúzy či do historickej perly ostrova,  hlavného mesta 
Palerma. V meste Licata môžete ochutnávať miestne špeciality, prechádzať sa romantic-
kými uličkami, či nakupovať tradičné suveníry zo Sicílie.
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Fiesta Garden Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 553 EUR/8 DNÍ 

WWW.FIESTAHOTELGROUP.COM

Vybrať si tento hotelový komplex za miesto dovo-
lenky znamená po dvoch hodinách letu ocitnúť sa 
v  pravom dovolenkovom raji. Pod horúcim sicíl-
skym nebom, s magickou horou v pozadí a priamo 
pri blankytných vlnách Tyrrhenského mora, na svo-
jich dovolenkárov netrpezlivo čaká krásny hotelový 
komplex zaradený do  prestížnej medzinárodnej 
hotelovej siete Fiesta Hotels & Resorts. Hotelový 
komplex tvoria hotely Fiesta Garden Beach a Fiesta 
Athénee Palace, ktoré pozostávajú z  dvoj- a  troj-
poschodových hotelových budov a  prízemných 
bungalovov roztrúsených v prekrásnej subtropickej 
záhrade plnej paliem, banánovníkov a  exotických 
kvetov. Vyznávači aktívneho i  pasívneho letné-
ho oddychu tu objavia skutočný prázdninový raj. 
Atraktívne bazény ponúkajúce vzácny relax i  ne-
spútanú zábavu, bezprostrednosť slnečnej pláže, 
reštaurácie s  ponukou fantastických miestnych 
špecialít, bary plné osviežujúcich letných nápojov, 
animačné aktivity so športovým a  spoločenským 
vyžitím – to všetko svedčí o tom, že hotelový kom-
plex sa v  každom ohľade usiluje ponúknuť svojim 
hosťom variabilitu služieb v takom rozsahu, aby sa 
z  každého ich prázdninového dňa stal jedinečný 
zážitok. Návštevníci hotela určite ocenia možnosť 
využívať všetky doplnkové služby, ktoré ponúkajú 
obidva hotely v celom hotelovom areáli. Vyznavači 
aktívnej dovolenky zase ocenia jedinečnú polohu 
hotelového komplexu, vďaka čomu sú najkrajšie 
fakultatívne výlety ostrova takmer na  dosah ruky. 
Vykročte spolu s nami v ústrety kvalitným ultra all 
inclusive službám v  kombinácii s  pestrou paletou 
športových a  kultúrnych aktivít, ktorým asistuje 
priateľský hotelový personál a tím profesionálnych 
zabávačov aj so slovensky hovoriacimi animátormi. 
Tento atraktívny hotelový komplex s vyhľadávaný-
mi ultra all inclusive službami, priamo na  pláži, je 
zárukou vysokej kvality služieb a ubytovania, ktorý 
ocenia aj náročnejší z vás. 

POLOHA: priamo pri piesočnato-okrúhliakovej 
pláži (slnečníky a  ležadlá zdarma, plážové osušky 
za vratný depozit, výmena za poplatok) • v kľudnej 
časti malého mestečka Campofelice di Roccella • 
15 km od  malebného mestečka Cefalú • cca 45 km 
od hlavného mesta Palerma • 10 km od vodného par-
ku (za poplatok) • 5 km od známeho klubu Madonia 
Golf Club 

PLÁŽE: udržiavaná hotelová piesočnato-okruh-
liaková pláž • slnečníky a  ležadlá zdarma (plážové 
osušky za vratný depozit, výmena za poplatok) • 
hotelový plavčík • sprcha na pláži • ponuka vodných 
športov (vodné bicykle a kanoe za poplatok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: elegantná 
vstupná hala s recepciou a trezormi (za poplatok) • 
vonkajšia a vnútorná reštaurácia • a´ la carte reštau-
rácia • pizzeria • piano bar • plážový bar • 2 bazény • 
detský bazén s animáciami • vnútorný bazén s víriv-
kou (k dispozícii v susednom hoteli Fiesta Athénee 

Palace, za poplatok) • obchod so suvenírmi • inter-
net  a Wi-Fi v hotelovej hale (za poplatok) • konfe-
renčná miestnosť • detské ihrisko • požičovňa áut 

ŠPORT A  ZÁBAVA: futbalové ihrisko • 3  tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok) • amfiteáter • volejbal • 
stolný tenis • posilňovňa • lukostreľba • šípky • boccia 
• minigolf • aerobik • detské ihrisko • medzinárodné 
hotelové animácie a  detský miniklub aj v  sloven-
skom jazyku 

UBYTOVANIE: dva typy ubytovania: 2-lôžkové 
hotelové izby s 1, resp. 2 prístelkami • luxusné bun-
galovy situované v  hotelovej záhrade pre 2  osoby 
(na  vyžiadanie,  za  príplatok) • vo všetkých izbách: 
klimatizácia • telefón • trezor (za  poplatok) • mi-
nichladnička (dopĺňanie za poplatok) • SAT TV • vlast-
né príslušenstvo (sprcha, WC, sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
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 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych stolov vrátane ná-
pojov a detského bufetu (pizza, hranolky, špagety, 
atď.) • studené a teplé snacky podávané počas dňa 
• zmrzlina, káva, čaj, koláče, ovocie • minibar v ho-
telovej izbe (minerálka a nealko nápoje – dopĺňané 
každý druhý deň) • vybrané značkové alkoholické 
nápoje a tradičné talianske nealkoholické a alkoho-
lické nápoje • tematické večere s ukážkami kuchár-
skeho umenia s ponukou špecialít z rýb • a´la carte 
reštaurácia Sicania • barbecue (1-krát počas pobytu) 
• slnečníky, ležadlá pri bazéne a  na  pláži zdarma • 
animácie a detský miniklub aj v slovenskom jazyku

 SENECA KLUB: slovensky hovoriaci animátori 
v  spolupráci s  hotelovými animátormi pripravili pre 
vás hlavne počas letných prázdnin denné i  večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia deti i dospelí.  Prežijete 
klubovú dovolenku plnú hier, zábavy a smiechu.

CENNÍK VIĎ STR. 353

Resort & Spa

CAMPOFELICE DI ROCCELLA

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
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Fiesta Athénee Palace HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA : **** 

OD 427 EUR/8 DNÍ 

WWW.FIESTAHOTELGROUP.COM

K  mimoriadne obľúbenej dovolenke v  slnečnom 
Taliansku, patrí ponuka kvalitnej letnej dovolenky 
prežitej práve na  ostrove Sicília a  to v  hotelovom 
komplexe renomovanej hotelovej siete Fiesta Ho-
tels & Resorts, ktorý tvoria hotely Fiesta Athénee 
Palace a  Fiesta Garden Beach, ležiace priamo pri 
zlatistej pláži Tyrrhénskeho mora. Poloha hotelo-
vého komplexu v  kľudnej časti malého sicílskeho 
mestečka Campofelice di Roccella ako i  komplex-
nosť poskytovaných služieb je predzvesťou stráve-
nia plnohodnotnej dovolenky. V rozľahlej botanic-
kej záhrade plnej bujnej vegetácie, omamnej vône 
subtropických rastlín a mohutných paliem odpočí-
vajú hotely Fiesta Athénee Palace a Fiesta Garden 
Beach pozostávajúce z  dvoj- a  trojposchodových 
hotelových budov a  luxusných prízemných bun-
galovov, ktoré ponúkajú skutočne kvalitné ubyto-
vacie i stravovacie služby. Návštevníci hotela určite 
ocenia možnosť využívať všetky doplnkové služby, 
ktoré ponúkajú obidva hotely v celom hotelovom 
areáli. Ochotný a  milý personál, pestrá medziná-
rodná kuchyňa obohatená o ponuku tradičných si-
cílskych jedál, kopec zábavy v hoteli i na pláži robia 
z tohto hotela to pravé dovolenkové miesto. O zá-
bavu malých i veľkých sa postarajú cez deň i večer 
skúsení hoteloví animátori aj zo Slovenska. Ak vás 
rozmanitosť športových aktivít a pestrosť animač-
ných programov už dostatočne unavila, vyberte 
sa za  ruchom a  typickou atmosférou sicílskych 
uličiek, taverien, barov a  obchodíkov. Milovníci 
histórie a poznávania môžu navštíviť veľmi známe 
historické miesta ako napríklad neďaleké Palermo 
či bájnu Taorminu s magickou sopkou Etnou, ktorej 
vrcholky zostávajú i v lete pokryté bielym snehom. 
Nechajte sa zlákať ponukou ostrovnej dovolenky 
a  prežite tú pravú dovolenkovú atmosféru v  kva-
litne vybavenom hotelovom komplexe a  spoznaj-
te na  vlastné oči tú nekonečnú krásu, ktorú tento 
ostrov v sebe ukrýva. 

POLOHA: priamo pri zlatistej piesočnato-okrúhlia-
kovej pláži s plážovým servisom zdarma • v kľudnej 
časti malého sicílskeho mestečka Campofelice di 
Roccella, ktorého centrum je vzdialené cca 5 km 
od  hotela (ľahko dostupné taxíkmi či miestnou 
dopravou) • cca 15 km od mestečka Cefalú s množ-
stvom historických pamiatok, obchodíkov, barov 
a reštaurácií (ľahko dostupné autobusmi) • cca 45 km 
od hlavného mesta Palermo  • 5 km od známeho gol-
fového klubu „Madonia Golf Club“ s  18 jamkovým 
golfovým ihriskom (za poplatok)

PLÁŽE: udržiavaná hotelová piesočnato-okruhlia-
ková pláž • slnečníky a ležadlá na pláži zdarma (plá-
žové osušky za vratný depozit, výmena za poplatok) 
• hotelový plavčík • sprcha na pláži • ponuka vodných 
športov (vodné bicykle a kanoe za poplatok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: elegantná 
vstupná hala s recepciou • vonkajšia a vnútorná ho-
telová reštaurácia • pizzeria • piano bar • plážový bar 

• vnútorný relaxačný bazén s  vírivkou (za  poplatok) 
• 2  sladkovodné vonkajšie bazény • detský bazén • 
slnečníky a  ležadlá pri bazéne (plážové osušky za 
vratný depozit, výmena za poplatok) • obchod so su-
venírmi • internet a Wi-Fi pripojenie v hotelovej hale 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť • detské ihrisko

ŠPORT A  ZÁBAVA: futbalové ihrisko • 3  tenisové 
kurty (večerné osvetlenie za  poplatok) • amfiteáter 
• volejbal • stolný tenis • posilňovňa • lukostreľba • 
šípky • boccia • vodná gymnastika • aerobik • vodný 
aerobik • wellness centrum (sauna, masáže za popla-
tok) • detské ihrisko • medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub aj v slovenskom jazyku • vodný 
park v  Cefalú (cca 10 km od  hotela, extra platba) • 
ponuka vodných športov na  pláži (vodné bicykle 
a kanoe za poplatok) • požičovňa áut (extra platba)

UBYTOVANIE: moderne a vkusne zariadené 2-lôž-
kové hotelové izby s 1, resp. 2 prístelkami • vo všet-
kých izbách: klimatizácia • telefón • trezor (za popla-

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
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tok) • minichladnička • SAT TV • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, WC, sušič na  vlasy) • balkón, resp. terasa 
s posedením 

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov • mož-
nosť doplatiť si ultra all inclusive 

 SENECA KLUB: slovensky hovoriaci animátori 
v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili pre 
vás najmä počas prázdninových mesiacov bohaté 
animačné programy a  rozmanité denné i  večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. Rôzne 
súťaže, pohybové hry či aerobik vám určite spríjem-
nia chvíle vášho oddychu. 

 BONUS: slnečníky, ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma (plážové osušky za vratný depozit, výmena za 
poplatok) • medzinárodné animácie a detský miniklub 
pre deti od 4-12 rokov 

CENNÍK VIĎ STR. 352

Resort & Spa

CAMPOFELICE DI ROCCELLA

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
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Serenusa Village HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA : **** 

OD 504 EUR/8 DNÍ 

WWW.BLUSERENA.IT

Prijmite naše pozvanie na prežitie tohtoročnej 
letnej dovolenky v slnečnom priestrannom ho-
telovom komplexe menom Serenusa Village. 
Kráľovsky veľký areál lemovaný priezračnými 
vlnami tyrkysového mora končiacimi pri nád-
hernej hotelovej pláži je predurčený na letnú 
pohodovú atmosféru oddychu i zábavy. Hote-
lový rezort zaradený do renomovanej hotelovej 
siete „Bluserena“  ponúka vo svojom kráľovstve 
splnenie tých najtajnejších dovolenkových snov 
klientov všetkých vekových kategórií. Presvedčí 
vás o tom udržiavaná hotelová záhrada, veľko-
lepý bazénový komplex s toboganmi, originálne 
medzinárodné hotelové animácie organizované 
profesionálnymi animátormi aj v slovenskom 
sprievode, kvalitná kuchyňa s talianskymi i 
medzinárodnými kulinárskymi špecialitami, 
ako aj jedinečný a srdečný prístup hotelového 
personálu ku svojím hosťom. Pokiaľ od svojej 
dovolenky očakávate prežitie dní naplnených 
radosťou, smiechom a bohatými spomienkami, 
nasmerujte svoje dovolenkové kroky do tohto 
impozantného hotelového komplexu vyúsťujú-
ceho priamo na priestrannej piesočnatej hotelo-
vej pláži s kompletným servisom. V prípade, že 
zatúžite spoznať históriu najkrajších miest Sicí-
lie, odporúčame vám navštíviť blízke mestečko 
Agrigento zapísané do zoznamu UNESCO, zná-
me svojím Údolím chrámov, či bájne Syrakúzy. Z 
večerných prechádzok v neďalekom  malebnom 
mestečku Licata s romantickými uličkami, ktoré 
je vzdialené iba necelých 7 km, si určite odnesie-
te  nejaký originálny taliansky suvenír. Výnimoč-
nú letnú klubovú dovolenku priamo pri krásnej 
piesočnatej pláži s kvalitnými all inclusive služ-
bami odporúčame klientom všetkých vekových 
kategórií, hlavne rodinám s deťmi, ktoré tu pre-
žijú dovolenku plnú radosti a smiechu. 

POLOHA: obľúbený hotelový komplex končiaci 
priamo pri širokej piesočnatej pláži • cca 7 km od 
mestečka Licata s nákupnými možnosťami • cca 40 
km od historického mesta Agrigenta. tzv. Údolia 
chrámov (pamiatka  zapísaná do svetového zo-
znamu kultúrnych dedičstiev UNESCO) 

PLÁŽE: široká hotelová piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora • slnečník a 2 ležadlá na 
každú izbu zdarma (možnosť priplatiť si plážový 
servis v prvých troch líniách priamo na mieste) • 
vodné športy  (čln, kanoe, vodné bicykle) • k dis-
pozícii plážový bar

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: príjemne 
pôsobiaca vstupná hotelová hala s recepciou a 
posedením • 2 hotelové reštaurácie • pool bar • 
plážový bar • vonkajší sladkovodný bazén s hyd-
romasážou a 2 toboganmi • detský bazén • detské 
ihriská, preliezky a nafukovacie atrakcie • mini-
market • internet (za poplatok) • amfiteáter • jedá-

leň a kompletný stravovací servis pre najmenších 
do 2 rokov počas vyhradených hodín v tzv. bibe-
ronerii (zdarma) • požičovňa áut (extra platba) 

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • futbal • stol-
ný tenis • basketbal •  plážový volejbal • aerobik • 
detské ihrisko s preliezkami a nafukovacími atrak-
ciami • lukostreľba • celodenné medzinárodné ho-
telové animácie a detský miniklub aj v slovenskom 
jazyku • vodné športy na pláži

UBYTOVANIE: 2-lôžkové hotelové izby s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek (izby s 3 prístelkami 
na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • trezor • 
minichladnička • SAT TV • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón, resp. terasa

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov 

LICATA
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(voda, biele a červené víno počas obedov a 
večerí) • menu pre celiatikov • lokálne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje (voda, čapované 
lokálne nealkoholické nápoje, čaj, filtrovaná 
káva s mliekom, čapované pivo, biele a červe-
né víno, whisky, gin, vodka a talianske likéry) 
podávané v čase od 10:00 - 24:00 hod. v bare 
pri bazéne • nealkoholické čapované nápoje, 
pivo, biele a červené víno, voda a ľahšie snac-
ky (pizza, sendviče a pod.) podávané v čase 
od 12:30 - 18:30 hod. v bare na pláži • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • 
hotelové animácie a detský miniklub aj v slo-
venskom jazyku

 SENECA KLUB: skúsení hoteloví animátori 
spolu so slovenskými animátormi pripravili pre 
vás kvalitné denné i večerné aktivity, hlavne po-
čas letných prázdnin.

                                                    CENNÍK VIĎ STR. 353

Family Resort

LICATA

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Capo Calavá HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA : ***

OD 441 EUR/8 DNÍ 

WWW.VALTUR.IT/SICILIA/CAPO-CALAVA

Všetkým záujemcom o  krásnu dovolenku na ma-
gickom ostrove Sicília, predstavujeme horúcu no-
vinku tejto sezóny, hotelový komplex Capo Calavá, 
odpočívajúci na Saracénskom pobreží, v  známej 
oblasti Gioiosa Marea, v zálive Capo Calavá, takmer 
na dosah od tyrkysových vĺn Tyrrhenského mora.  
Budete úplne fascinovaní nádherou tunajších pláží 
a smaragdovou farbou mora. Celé pobrežie v tejto 
oblasti je kopírované neuveriteľne krásnymi plá-
žami. Je to oblasť mimoriadne bohatá na kultúrne 
poklady a atraktívne fakultatívne výlety. Útulný ho-
telový areál, ktorý sa skladá z viacerých hotelových 
budov,  odpočívanúcich v hotelovom parku plnom 
exotických citrusovníkov, figovníkov či eukalyptov, 
vám vytvorí ideálne podmienky na relax či už pri 
bazéne s terasou a panoramatickým výhľadom na 
more, alebo priamo na piesočnatej pláži premieša-
nej kamienkami, s pozvoľným vstupom do mora, 
ktorý ocenia najmä rodiny s deťmi. Animačný tím 
vám bude maximálne spríjemňovať pobyt počas 
celého dňa. Najmenším navštevníkom je venovaný 
miniklub, vedený dokonca aj v slovenskom jazyku. 
Široký výber športových aktivít v hoteli aj na pláži 
ocenia aktívnejší dovolenkári. Pre vaše maximálne 
pohodlie vám tento prázdninový komplex poskyt-
ne komplexný balík all inclusive služieb. Milovníci 
talianskej kuchyne si tu prídu na svoje. Budú roz-
maznávaní delikatesami sicílskej kuchyne. Ak za-
túžite po romantickej večeri, odporúčame navštíviť 
blízke mestečko Gioiosa Marea a vychutnať si tú 
pravú dovolenkovú atmosféru na terase sicílskej 
„trattorie“. Dovolenku v tomto rezorte odporúčame 
všetkým, ktorí túžia prežiť príjemnú klubovú dovo-
lenku v  blízkosti krásnej hotelovej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora, v kombinácii s obľúbenými 
all inclusive službami. Capo Calavá ako tohtoročná 
novinka uspokojí stredne náročných klientov, ktorí 
okrem oddychu pri mori plánujú aj návštevu histo-
rických skvostov magického ostrova Sicílie. 

POLOHA: priamo pri hotelovej piesočnatej pláži 
premiešanej drobnými kamienkami  (slnečníky a 
ležadlá zdarma, plážové osušky za poplatok) • v zá-
live Capo Calavá priamo na Saracénskom pobreží • 
cca 5 km od historického mestečka Gioiosa Marea s 
nákupnými možnosťami 

PLÁŽE: hotelová piesočnatá pláž premiešaná 
drobnými kamienkami s pozvoľným vstupom do 
mora • slnečník a 2 ležadlá na každú izbu zdarma 
(plážové osušky za poplatok)  • animačný program 
aj na pláži • kanoe (zdarma) • plážový bar s nápojmi 
• plážový volejbal

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: hotelová re-
cepcia • hlavná reštaurácia „Le Palme“ s kapacitou 600 
miest • hlavný bar • plážový bar • sladkovodný vonkaj-
ší bazén s terasou na slnenie a s výhľadom na more • 
detský bazén • butik • amfiteáter • požičovňa áut (ex-
tra platba) • beauty centrum (masáže za extra platbu)

ŠPORT A ZÁBAVA: futbal • tenisové kurty (možnosť 

zapožičať si tenisové rakety) • sladkovodný vonkajší 
bazén s výhľadom na more a s terasou na slnenie • 
detský bazén • amfiteáter • boccia •  animácie a detský 
miniklub • kanoe (zdarma) • aerobik • vodná gymnas-
tika • plážový volejbal • lukostreľba 

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové izby s 
možnosťou prístelky s balkónom, resp. s terasou s po-
sedením • priestranné rodinné izby so 4 lôžkami bez 
balkóna, orientované na morskú stranu • vo všetkých 
izbách klimatizácia v hotelovom režime • telefón • mi-
nibar • trezor (za poplatok) • SAT TV • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov servírované v hotelovej 
reštaurácii (voda, soft čapované nealkoholické 
nápoje, biele a červené víno podávané počas 
obedov a večerí) • talianske alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané v čase od 10:00 - 23:00 

GIOIOSA MAREA
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hod. v bare pri bazéne (voda, soft čapované ná-
poje typu cola a oranžáda, čaj s citrónom,  filtro-
vaná káva s mliekom, čapované pivo, biele víno, 
červené víno, 1 druh  whisky, 1 druh likéru,  1 druh 
vodky) • v plážovom bare v čase od 10:00 - 18:00 
hod. podávané soft čapované nápoje (voda, cola, 
oranžáda), čaj s citrónom,  filtrovaná káva s mlie-
kom a čapované pivo • hotelové animácie a det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma (plážové 
osušky za poplatok) • kanoe

 SENECA KLUB: slovensky hovoriaci animátor 
v  spolupráci s  hotelovými profesionálnymi animá-
tormi pripravili pre vás najmä počas prázdninových 
mesiacov bohaté animačné programy a  rozmanité 
denné i  večerné aktivity, pri ktorých sa zabavia do-
spelí i  deti. Rôzne súťaže, pohybové hry či aerobik 
vám určite spríjemnia chvíle vášho oddychu. 

                                                    CENNÍK VIĎ STR. 352

Family Resort 

GIOIOSA MAREA

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Taliansko - Sardínia

Naša TOP ponuka
hotelový komplex Colonna Beach****+
pri pláži, light all inclusive, klub, 2 dospelí + dieťa do 13 r. ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 24 090 km2  Počet obyvateľov: 1 675 411
 Hlavné mesto: Cagliari  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 22 °C 27 °C 30 °C 30 °C 27 °C 23 °C

Teplota vody 17 °C 21 °C 23 °C 24 °C 23 °C 21 °C

8 dní, letecky
len  460 €/osoba

Olbia
Golfo Aranci

Costa Smeralda
Porto Cervo

Caprera
La Maddalena



Sardínia
Smaragdové more, biele piesočnaté pláže, fascinujúce skalné úte-
sy a ružové plameniaky, v tom spočíva čaro druhého najväčšieho 
ostrova Stredomoria, magickej Sardínie.  Tajuplný ostrov je akoby 
prírodným múzeom, odpočívajúcim kdesi na polceste medzi Euró-
pou a Afrikou. Svojrázny kontinent je zabudnutým rajom v Stredo-
zemnom mori, miestom kde sa zastavil čas. Všadeprítomná vôňa 
pivónií, ružové plameniaky a  stáda divokých koní žijúcich voľne 
vo vnútrozemí robia z tejto krajiny zem s vlastnou tvárou i dušou, 
ktorú nenájdete nikde inde na svete. Sardínia je taliansky ostrov 
nachádzajúci sa medzi Baleárskymi ostrovmi a Apeninským polo-
strovom, južne od Korziky. Hoci patrí Taliansku, kráľovná Sardínia 
je úplne iná ako pevnina. Uchváti vás nedotknutou prírodou, svie-
žim vzduchom a stále zelenou, bujnou vegetáciou. Kam sa pozrie-
te, všade rastú pínie, palmy, olivovníky, figovníky či chlebovníky. 
Pobrežie ostrova patrí k  najkrajším v  Európe, kde z  východu je 
obmývané Sardínskym a  zo západu Tyrrhenským morom. Práve 
nádherné pláže, ktoré na  severe vrcholia smaragdovým pobre-
žím (Costa Smeralda), robia z  ostrova jedinečné miesto, ktoré si 
zamilovala talianska smotánka a celebrity z celého sveta. Samotní 
Taliani považujú Sardíniu za najkrajší kus ich vlastnej zeme. Ale nie 
je to len krása na pohľad, ktorá vás uchváti. Sardínia je miestom 
s  vlastným duchom, neopakovateľnou atmosférou a  tajomnou 
históriou, ktorú reprezentujú magické stavby, nuraghy, roztrúsené 
po celej krajine. Vitajte v raji na zemi, vitajte na Sardínii!

GOLFO ARANCI

Golfo Aranci je súčasťou provincie Olbia. Medzinárodné letisko je vzdialené len cca 
30 minút. Celá oblasť je preslávená krásnymi plážami s jemným bielym pieskom, 
ktoré právom získali ocenenie Modrá vlajka za čistotu a kvalitu pláže. Pokiaľ ide 
o aktívny oddych, na Sardínii si môžete zahrať golf, zajazdiť na koňoch, potápať 
sa, surfovať. Vzrušujúca je jazda na motorových člnoch či zliezanie tunajších kop-
cov. Sardínia je raj pre ľudí, ktorí milujú dobré jedlo. Či je to voňavé pečivo z rúry, 
delikátna ihla mäsa pečená na otvorenom ohni, čerstvé plody mora, nespočetné 
množstvo druhov sardínskeho syra Pecorino, čerstvé ovocie a zelenina priamo 
od pestovateľov a samozrejme tunajšie víno. Odporúčame všetkým milovníkom 
Talianska, ktorým sa návštevou tejto oblasti splní sen o dovolenke v Karibiku Stre-
domoria.

COSTA SMERALDA (SMARAGDOVÉ POBREŽIE)
Smaragdové pobrežie, či pobrežie drahokamov je 10 km dlhý pobrežný pás, rozkla-
dajúci sa severne od Olbie medzi zálivmi Golfo di Arzachena a Golfo di Cugnana.  
Už samotný názov, Costa Smeralda, predurčuje túto oblasť plnú nádherných pláží 
posiatych bielymi pieskami  byť príjemným miestom na dovolenkovanie. Pobrežie 
je plné skvostných letovísk s množstvom luxusných hotelov a prístavov s najdrah-
šími jachtami sveta. Najatraktívnejšie sú prístavy Porto Cervo a Porto Rotondo. V 
nich hľadajú oddych a uvoľnenie najmä tí, ktorí majú „molti soldi“ , čiže veľa peňazí. 
Politici, podnikatelia, herci, speváci, jedným slovom talianske celebrity. Stretnúť tu 
môžete napr. Madonnu, Al Pacina, manželov Beckamovcov, Abramoviča či politi-
ka Silvia Berlusconiho. Toto najluxusnejšie miesto na ostrove Sardínia je známe aj 
skvelými podmienkami na potápanie a šnorchlovanie. Budete fascinovaní krásou 
pobrežia, ktoré sa pýši smaragdovou farbou mora. 

PORTO CERVO

Názov Porto Cervo je odvodený od vzhľadu prístavu, ktorý je akoby v tvare jele-
ních parohov. Hlavné mesto Smaragdového pobrežia je plné pastelových domov 
vytvárajúcich až surrealistické prostredie, v ktorom sa dajú podnikať úžasné pre-
chádzky. Okrem množstva reštaurácií, barov, nájdete tu tie najdrahšie obchody a  
butiky sveta, ktoré nesú názov tých najväčších svetových módnych domov. Kurio-
zitou tohto mesta je luxusný prístav. V prístave kotví mnoho lodí. Na niektorých 
neuveriteľne luxusných a kráľovsky veľkých jachtách sú pripravené aj helikoptéry. 
Na kopcoch nad prístavom sú roztrúsené  pompézne vily,  luxusné apartmány, 
nechýba ani golfové ihrisko. Tento dovolenkový raj si zamilovala aj smotánka Hol-
lywoodu. Ak zatúžite na chvíľu privoňať k vôni pravého luxusu, určite nevynechaj-
te návštevu tejto perly Smaragdového pobrežia.

OLBIA

Terranova Pausania, ako sa mesto Olbia volalo pred rokom 1940, sa nachádza 
v severovýchodnej časti Sardínie. Obýva ho okolo 56 tis. obyvateľov. Z jeho ze-
mepisnej polohy vyplýva, že je ľahko dostupné po súši aj po mori a turistom i 
domácim tu slúži jednak dobre vybavený prístav, ako aj medzinárodné letisko. 
Pobrežné územie Olbie siaha do vzdialenosti niekoľko stoviek kilometrov. Na 
juhu nájdeme pláže Saline, Costa Romantica, Polti Casu i Porto Istana. Olbia je 
tiež slávna vďaka archeologickému objavu 24 vrakov lodí. 16 z nich pochádza 
z nášho letopočtu a 2 z obdobia života Nera. Milovníci histórie a hradov môžu 
len pár kilometrov od mesta navštíviť hrad Pedres. Ďalším hradom je Castello di 
So Paulazza, ktorý je byzantského pôvodu. Olbia už dnes nie je iba miestom pre 
rekreantov, ktorí sa sem prichádzajú pozrieť z Costa Smeraldy, ale stalo sa pravou 
turistickou lokalitou schopnou uspokojiť aj potreby najnáročnejších.



Sardínia

Colonna Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 525 EUR/8 DNÍ 

WWW.VALTUR.IT/SARDEGNA/COLONNA-BEACH

Pre milovníkov pravej talianskej atmosféry ponúka-
me absolútny hit tohtoročnej sezóny, dovolenku v 
najkrajšej časti ostrova Sardínia, neďaleko Smarag-
dového pobrežia, v známom letovisku Golfo Aranci. 
Tento dovolenkový raj vyrástol priamo na širokej pie-
sočnatej pláži, pokrytej očarujúcim bielym pieskom. 
Už pri príchode vás hotelový komplex nadchne krá-
ľovsky veľkou hotelovou záhradou pripomínajúcou 
starostlivo udržiavaný park s množstvom exotických 
kvetov a  vzácnych stromov. Ubytovanie ponúka 
v  hotelových izbách  zariadených v  tradičnom sar-
dínskom štýle, v   hotelových budovách  týčiacich 
sa nad morom. Chvíle prežité na širokej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora, s množstvom 
slnečníkov a  ležadiel i neďaleký plážový bar, ponú-
kajúci osvieženie  počas horúcich letných dní ocenia 
hlavne rodiny s deťmi.  Areál hotela vsadený do uni-
kátneho píniového lesa, ktorý sa tiahne pobrežím, 
si zamilujete hneď na  prvý pohľad. Mimoriadne 
chutná talianska kuchyňa s dôrazom na miestne sar-
dínske a rybie špeciality patrí k prednostiam, ktoré 
posúvajú daný hotel na  rebríčku obľúbenosti stále 
vyššie a  vyššie. Bohatá ponuka švédskych stolov 
uspokojí každého gurmána. Profesionálni animá-
tori spolu so slovensky hovoriacim animátorom vás 
budú zabávať od rána do večera. Pre nadšencov  ak-
tívnej dovolenky máme pripravenú pestrú ponuku 
fakultatívnych výletov. Okrem mesta Olbia budete 
môcť navštíviť najluxusnješie stredisko Sardínie, zná-
me Porto Cervo s okázalým jachtovým prístavom s 
množstvom ochodov tých najznámejších svetových 
módnych domov. Jedinečnú krásu celého pobrežia 
budete môcť vnímať pri návšteve známych ostro-
vov La Maddalena, kde skutočne pochopíte, prečo 
sa táto oblasť hrdí prívlastkom Karibik Stredomoria.   
Prijmite pozvanie stráviť fantastickú rodinnú klubo-
vú dovolenku v hotelovom rezorte Colonna Beach 
a  spoznajte krásy čarovnej Sardínie. Odporúčame 
hlavne pre rodiny s deťmi.

POLOHA: priamo pri krásnej piesočnatej pláži s jem-
ným bielym pieskom a s pozvoľným vstupom do mora,  
v známej oblasti Golfo Aranci (ocenia najmä rodiny s 
malými deťmi) • cca 20 km od medzinárodného letiska 
v Olbii • cca 35 km od turistami vyhľadávaného letoviska 
Porto Cervo s luxusným jachtovým prístavom a bohatý-
mi nákupnými možnosťami (obľúbené letovisko sveto-
vých celebrít)

PLÁŽE: priamo pri krásnej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • slnečník a 2 ležadlá na každú 
izbu zdarma (plážové osušky za poplatok) • k dispozícii 
plážový bar s nápojmi

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s recepciou • hlavná hotelová reštaurácia • pool bar • 
plážový bar • hotelový bar • sladkovodný bazén pre deti 
i dospelých • amfiteáter • minimarket • wellness centrum 
(masáže za extra platbu) • detské ihrisko 

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • tenisové kurty • det-
ské ihrisko • amfiteáter • plážový volejbal • vodná gym-

nastika • aerobik • futbal • boccia • basketbal • vodné 
športy na pláži (extra platba) • lukostreľba • medzinárod-
né hotelové animácie a detský miniklub aj v slovenskom 
jazyku • škola potápania (extra platba)

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky s 
balkónom resp. terasou s posedením • štandardné ro-
dinné izby pre 4 osoby  s poschodovou posteľou, s bal-
kónom, resp. terasou s posedením • priestranné rodinné 
izby so 4 lôžkami bez balkóna, s orientáciou na morskú 
stranu •  vo všetkých izbách sa nachádza: klimatizácia • 
telefón • trezor • SAT TV • minibar (doplnenie za popla-
tok) • vlastné hygienické zariadenie (sprcha, WC a sušič 
na vlasy) 

STRAVOVANIE: formou all inclusive light • možnosť 
doplatiť si all inclusive

 ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, obedy, večere 
formou bohatých švédskych stolov v reštaurácii 
(voda, biele víno, červené víno, soft nápoje, podá-
vané počas obedov a večerí) • miestne čapované 

GOLFO ARANCI
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nealkoholické nápoje (voda, cola, oranžáda), čaj 
s citrónom, filtrovaná káva s mliekom, podávané 
v bare pri bazéne v čase od 10:00 - 23:00 hod. a v 
plážovom bare (10:00 - 18:00 hod.) • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky 
za  poplatok) • medzinárodné hotelové animácie 
a detský miniklub aj v slovenskom jazyku 

 ALL INCLUSIVE: okrem všetkých sužieb all in-
clusive light budú podávané aj alkoholické nápoje 
(čapované pivo, biele víno, červené víno, 1 druh 
likéru, 1 druh whisky a 1 druh vodky) v hotelovom 
bare pri bazéne  v čase od 10:00 - 23:00 hod. a  ča-
pované pivo v plážovom bare  podávané v čase od 
10:00 - 18:00 hod.

 SENECA KLUB: slovensky hovoriaci animátori 
v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili pre 
vás hlavne počas letných prázdnin denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

CENNÍK VIĎ STR. 356

Family Resort

GOLFO ARANCI

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Taliansko - Kalábria

Naša TOP ponuka
hotelový komplex Scoglio della Galea****+

pri pláži, ultra all inclusive, klub, 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 15 079 km2  Počet obyvateľov: 2 009 183
 Hlavné mesto: Catanzaro  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 22 °C 24 °C 29 °C 29 °C 26 °C 22 °C

Teplota vody 20 °C 22 °C 24 °C 24 °C 23 °C 20 °C

8 dní, letecky
len 286 €/osoba

Capo Vaticano

Lamezia Terme

Tropea

Pizzo

S. Maria di Ricadi
Nicotera Marina

Marinella di Cutro
Simeri Mare



Kalábria
Celkom na  juhu Talianska, na špičke „ talianskej čižmy“, kde sa už 
pobrežie takmer dotýka magického ostrova Sicília, leží slnkom za-
liaty raj menom Kalábria. Je to skutočne dokonalé miesto na od-
dych. Kalábria je známa svojimi čistými a  krásnymi plážami. Jej 
pobrežie meria viac ako 700 km a tak pláže Kalábrie takmer nikdy 
nie sú preplnené. Tento jedinečný kút Talianska nestihol byť tu-
ristami ešte zasiahnutý a  preto tu nájdete panenské pláže a  za-
chovaný spôsob života, ktorý je plný zvykov a  tradícií. V období 
staroveku bola Kalábria bohatá a vyspelá grécka kolónia. Dnes tu 
priemyselné centrá nenájdete, nie je to kraj príliš bohatý. Avšak 
také prekrásne prírodné scenérie s  nezabudnuteľnými výhľadmi 
nenájdete nikde inde. Dobrosrdečnosť miestnych ľudí, pozostatky 
antických osád a  hlavne nádherné miesta, ktoré ešte nezasiahla 
masová turistika, to je pravá talianska Kalábria. Môžete si dokonca 
vybrať , v ktorom mori sa okúpete, pretože slnečné zátoky a staro-
bylé mestečká tu obmývajú dve moria. Rám západného pobrežia 
tvorí Tyrhenské more a Iónske more zase obmýva pobrežie juho-
východné. Na  pobreží Iónskeho mora nájdete pozostatky anti-
ckých osád, ktoré boli kedysi mocnými mestskými štátmi, brehy 
Tyrhenského mora sa zase vyznačujú strmými útesmi a skalnatý-
mi zátokami, ktoré lákajú návštevníkov svojou neopakovateľnou 
krásou. Krásu tohto výnimočného kúska zeme dotvárajú citrusové 
háje, vinice, storočné olivovníky a tradičná južanská architektúra. 
Kalábria je plná vôní a chutí, ktoré sa vám navždy vryjú do pamäti. 
Benvenuti a Calabria!

CAPO VATICANO - SANTA MARIA DI RICADI

Capo Vaticano je obklopené rozmanitou zeleňou, poskytuje romantické výhľady na Lipar-
ské ostrovy, z niektorých miest je vidieť až na Sicíliu. Capo Vaticano nadchne každého členi-
tým pobrežím, kde sa strmé skaly striedajú s romantickými zátokami. Pláže Capa Vaticana 
boli vyhlásené za najčistejšie v celej Európe. Santa Maria di Ricadi je malé a obľúbené turis-
tické stredisko ležiace na západnom pobreží Kalábrie. Pláže tohto kalabrijského mestečka sú 
obmývané krásne čistým Tyrhénskym morom. Santa Maria di Ricadi leží v blízkosti rozpráv-
kového Capo Vaticano a len 10 km juhozápadne od obľúbeného a pôvabného kalabrijského 
letoviska Tropea. Táto oblasť je zaujímavá aj pre potápačov či tých, ktorí sa tešia z morského 
sveta aspoň cez potápačské okuliare.  

MORTELLETO - NICOTERA MARINA
Prírodná oblasť s piesočnatými plážami, jemným pieskom, krištáľovo čistým morom 
a  skalnatými útesmi. Mestečko sa nachádza na  úpätí hory Poro, kde je umiestnené 
historické centrum s krásnym výhľadom na pieskové pláže pobrežia Gioia Tauro. Pri 
prechádzkach odporúčame navštíviť hrad Ruffo s archeologickým múzeom. Dlhá pláž 
v Nicotera Marina je lemovaná píniovým lesíkom, ako stvoreným na oddych v tieni 
stromov. Je zárukou kvalitne prežitej dovolenky a niet divu, že sa na jej brehy vracia 
veľa stálych klientov, aby v pokoji načerpali sily a pekné spomienky na brehy Kalábrie. 

MARINELLA DI CUTRO, SIMERI MARE
Na nádhernom pobreží v zálive Golfo di Squillace, kopírované tyrkysovými vodami Ión-
skeho mora a zelenými eukalyptami, leží letovisko Marinella di Cutro. Je to oblasť s mi-
moriadne krásnymi piesočnatými plážami. Nižšie položené brehy Simeri Mare v kráse 
a panenskosti v ničom nezaostávajú, iba farba piesku sa tu mení do svetlo šedej, ostro 
kontrastujúcej s hladinou mora. Tu určite nenarazíte na chaos rušných stredísk a vaša 

oddychová dovolenka bude príjemným zážitkom. Ak sa túžite z týchto letovísk vybrať 
na výlet, iba pár kilometrov ďalej nájdete malebné mestečko Le Castella s romantickou 
stredovekou pevnosťou, ktorá je známou filmovou kulisou. Túžbu po poznaní starove-
kej histórie a gréckej kolonizácie talianskeho pobrežia uspokojí návšteva provinčného 
mesta Crotone, v období antiky známeho ako Krotón. Prípadne zamierte do druhého 
najväčšieho mesta Kalábrie, do Catanzara. 

TROPEA

Raj na zemi. Tropea je jedným z najnavštevovanejších miest Kalábrie, ktoré leží na roz-
hraní zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro. Z obdobia grécko-románskej doby sa tu zacho-
valo množstvo historických pamiatok ako napr. normanská katedrála, kostol Sv. Márie 
postavený na skalnatom útese, kostol Sv. Františka z Assisi a množstvo ďalších kostolov, 
kaplniek a palácov, ktoré spolu s úzkymi uličkami dotvárajú kolorit mestečka. Jedli ste 
už pikantnú zmrzlinu, cibuľový lekvár alebo feferónkovú nátierku? V Tropei máte šan-
cu, pretože miestni tu používajú štipľavé papričky a červenú cibuľu na všetky spôsoby.  
Na každom rohu tu zrejú šťavnaté figy a pomaranče, všade cítiť vôňu pečených rýb 
a z tyrkysového mora vystupujú starobylé opevnenia ako z dovolenkových pohľadníc.

PIZZO

Jedno z najčarovnejších miest v Kalábrii - malebné rybárske mestečko Pizzo - nevyne-
chá pri návšteve Kalábrie žiaden návštevník. Pizzo je preslávené mesto zmrzliny, odtiaľ 
pochádza známe „Tartuffo“. Leží v malebnom zálive Sv.Eufémie, na pobreží Tyrhénske-
ho mora. Návštevníkom okrem krásnej širokej piesočnatej pláže ponúka aj množstvo 
barov, obchodov a  pizzérií. Romantické úzke kamenné uličky, lemované tradičnými  
obchodíkmi, impozantný hrad Murat a jedinečný jaskynný kostol Piedigrotta so socha-
mi vytesanými z kameňa, ktoré predstavujú scény z Nového zákona, vás úplne očaria.  



Kalábria

Serene Village HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA : **** 

OD 469 EUR/8 DNÍ 
OD 700 EUR/11 DNÍ

WWW.BLUSERENA.IT

Minulou sezónou overená voľba v horúcej Kalábrii 
je krásny hotelový rezort menom Serene Villa-
ge vybudovaný priamo na brehu Iónskeho mora, 
v spoločnosti očarujúcej vlastnej pláže so zlatožltým 
pieskom. Hotel je zaradený do prestížnej talianskej 
hotelovej siete Bluserena a  garantuje svojím hos-
ťom kvalitné all inclusive služby. Areál kráľovských 
rozmerov oddeľuje od tyrkysových vĺn mora len 
eukalyptový lesík s  množstvom preliezačiek, nafu-
kovacích hradov a športovísk pre všetkých aktívnych 
dovolenkárov. Je to miesto, kde sa budú výborne 
cítiť všetci tí, ktorí si chcú svoju dovolenku naplno 
užiť v sprievode profesionálnych animácií, bohatého 
spoločenského programu a  množstva športových 
aktivít. Pre deti je pripravený celodenný animačný 
program prispôsobený každej vekovej kategórii a ši-
rokému okruhu záujmov. Športové súťaže, škola tan-
ca, množstvo súťaží a zábavy, to všetko tu môžu vaše 
deti zažiť v sprievode hotelových aj slovensky hovo-
riacich animátorov. Uchváti vás atraktívny bazénový 
komplex so šmykľavkami, na ktorých si vaše ratolesti 
užijú nespútanú zábavu. Vy sa zatiaľ môžete venovať 
športu, spoločenskému programu, dopriať si masáž 
vo wellness centre,  alebo si len tak vychutnávať 
chvíle oddychu na krásnej piesočnatej pláži s kom-
pletným plážovým servisom. V  hlavnej reštaurácii 
si vyberie každý z bohatého výberu medzinárodnej 
i talianskej kuchyne, ktorá patrí medzi najchutnejšie 
na svete.  Kuchári sa s vami podelia o svoje umenie 
počas „show cookingu“ a naservírujú vám úplne čer-
stvé cestoviny, ryby či pizzu. Pre klientov so špeciál-
nou diétou je v ponuke výber jedál bez lepku a pre 
deti špeciálny detský bufet.  Ak hľadáte kvalitnú ro-
dinnú dovolenku s fantastickou piesočnatou plážou, 
určite si vyberte tento hotelový rezort. Odporúčame 
pre všetky vekové kategórie, najmä pre rodiny s deť-
mi, ktorým garantujeme prežitie dovolenky plnej 
neutíchajúceho smiechu a zábavy.

POLOHA: pri nádhernej hotelovej piesočnatej pláži 
v letovisku Marinella di Cutro • v zálive Gulfo di Squil-
lace na brehu Iónskeho mora • 10 km od mestečka 
Botricello • 10km od mestečka Le Castella • 32 km od 
mesta Crotone • cca 75 km od letiska v Lamezia Terme 

PLÁŽE: široká hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do  mora (vhodná aj pre neplavcov 
a malé deti) •  slnečníky a ležadlá zdarma (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) • vodné športy (windsurfing, čln, 
kanoe, vodné bicykle, atď. ...)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia • bazénový komplex s hyd-
romasážou pre dospelých a časťou vyhradenou pre 
deti (slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma) • 2 tobo-
gany • plavecký bazén • bar pri bazéne • plážový bar • 
detský a junior klub s programom pre všetky vekové 
kategórie • amfiteáter • detské ihriská s nafukovacími 
hradmi • wellness (extra platba) • jedáleň a komplet-
ný stravovací servis pre infantov do 2 rokov počas 

vyhradených hodín • butik • internet (za poplatok) • 
Wi-Fi na recepcii (zdarma) • požičovňa áut • banko-
mat •  tenisové kurty • futbalové ihriská s  umelou 
trávou • stolný tenis • volejbal • aerobik  • lukostreľba 
• celodenné medzinárodné hotelové animácie a det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku • vodné športy 
na pláži • plážový volejbal 

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1, 2 resp. 3 prísteliek • klimatizácia 
• telefón • SAT TV • trezor zdarma • minichladnička 
• kúpeľňa so sprchou, WC a  sušič na  vlasy • balkón 
resp. terasa

STRAVOVANIE: all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  ve-
čere formou bohatých švédskych stolov v klimatizo-
vanej reštaurácii (voda, biele a  červené víno podá-
vané počas obedov a večerí) • menu pre celiatikov • 
stravovací servis pre infantov 0-2r. • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (voda,  čapované soft nápoje, 

MARINELLA DI CUTRO
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Kalábria

džúsy, čaj, filtrovaná káva, čapované pivo, biele a čer-
vené víno, 1 druh whisky, gin, vodka a talianske likéry) 
podávané v čase 10:00 - 24:00 hod. v bare pri bazéne • 
nealkoholické soft čapované nápoje, pivo, víno, voda 
a  ľahšie snacky (pizza, sendviče a  pod.) podávané 
v čase 12:30 - 18:30 hod. v bare na pláži • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma (možnosť pri-
platiť si plážový servis v prvých troch radách pri mori, 
platba priamo na mieste) • hotelové animácie a det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku

 SENECA KLUB: slovensky hovoriaci animátori 
v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili pre vás 
hlavne počas letných prázdnin denné i večerné aktivity, 
pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. Rôzne súťaže, po-
hybové aktivity či aerobik vám určite spríjemnia chvíle 
vášho oddychu. Prežijete klubovú dovolenku plnú zá-
bavy a detského smiechu. 

                                                           CENNÍK VIĎ STR. 355

Sport & Family Resort

MARINELLA DI CUTRO

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Kalábria

Simeri Village HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA : **** 

OD 441 EUR/8 DNÍ 
OD 651 EUR/11 DNÍ

WWW.VALTUR.IT

V našej tohtoročnej novinke na každom kroku 
vidieť, že spokojnosť všetkých hostí je tu na 
prvom mieste. Hotel plne patrí tým, ktorí chcú 
stráviť oddychovú dovolenku plnú zábavy v 
kruhu rodiny. Zrekonštruované izby sú zaria-
dené vkusným nábytkom v zemitých farbách a 
spolu s moderne vybavenou kúpeľňou dozaista 
uspokoja náročných klientov. Pokojná atmo-
sféra bielych viliek a bungalovov, roztrúsených 
v zelenej záhrade s kvitnúcimi kvetmi, vytvára 
neoceniteľnú kulisu vašich dovolenkových dní. 
Terasy a balkóny sú počas horúcich večerov 
vhodným miestom na diskusie so susedmi, či 
len na pokojné popíjanie chutného talianskeho 
vína s vašim partnerom. Animačné aktivity pre 
deti i dospelých zabavia celú rodinu - loptové 
hry, petang, ping-pong a v neposlednom rade 
plážové a vodné športy naplnia do sýtosti 
aktívnych dovolenkárov. Veľký počet opako-
vane sa vracajúcich klientov napovedá, že tu 
určite natrafíte na tú pravú kombináciu dobrej 
pláže, pohodlného ubytovania a samozrejme 
chutnej talianskej kuchyne! Tá je po svete pre-
slávená schopnosťou spojiť kvality vybraných 
ingrediencií a vytvoriť tak oslavu pre chuťové 
poháriky. Priamo z hotelového komplexu prej-
dete na širokú piesočnatú pláž. Tá je vybavená 
ležadlami a slnečníkmi, ktoré sú vyhradené pre 
hotelových hostí  nášho jedinečného dovo-
lenkového rezortu. Sem ešte nestihol doraziť 
masový turizmus a zmeniť prírodnú pláž k 
obrazu svojmu. Pobrežie je lemované píniovými 
stromčekmi a eukalyptami, ktoré dotvárajú prí-
jemnú zelenú dovolenkovú kulisu. Vychutnajte 
si panenskú prírodu Kalábrie a šum talianskeho 
mora v komplexe Simeri Village! 

POLOHA: priamo z hotelového areálu je vstup 
na  širokú udržiavanú piesočnatú pláž so svetlým 
pieskom • na brehu Iónskeho mora v letovisku 
Simeri Mare • 15km dedinka Simeri • 18km mes-
tečko Catanzaro s nákupnými a zábavnými mož-
nosťami (druhé najväčšie mesto v Kalábrii) • 35km 
mestečko Le Castella so zaujímavou pevnosťou, 
ktorá je cieľom fakultatívnych výletov • 50km od 
letiska v Lamezia Terme • 75km charizmatické 
mestečko Pizzo

PLÁŽE: široká piesočnatá pláž s časťou vyhrade-
nou pre hotelových klientov hotela Simeri Villa-
ge • plážový servis (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu 
zdarma) • animačné aktivity a rôzne vodné športy 
na pláži, napr. vodné bicykle, windsurfing (za po-
platok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: elegantná 
vstupná hala s  recepciou • areál hotela vsadený 
do starostlivo udržiavanej záplavy zelene a kve-

tov • hlavná hotelová časť komplexu a malé bun-
galovy s terasami roztrúsené v záhrade hotela • 
elegantná klimatizovaná reštaurácia • bar s pose-
dením • all inclusive bar pri pláži • 2 bazény (pri 
bazénoch sú k dispozícii ležadlá a slnečníky zdar-
ma) • internet resp. Wifi pripojenie v spoločných 
priestoroch hotela (za poplatok) • malý obchodík 
s darčekovými predmetmi • zábavný a športový 
animačný program pre deti i dospelých v réžii 
hotela • vonkajší amfiteáter s posedením určený 
na zábavný večerný animačný program • hotelový 
komplex je vhodný na aktívnu rodinnú dovolen-
ku • v areáli sa nachádza viacero športových ihrísk 
• 7 tenisových kurtov • volejbalové ihrisko • tráv-
naté futbalové ihrisko • plážový volejbal • petang 
• stolný tenis

UBYTOVANIE: elegantné renovované izby ur-
čené pre 2 osoby zariadené vkusným nábytkom 
v prírodných farbách • možnosť 1 až 2 prísteliek 
• klimatizácia v cene ubytovania • minibar (za 

SIMERI MARE
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poplatok) • TV • telefón • vlastné hygienické za-
riadenie (pekná rekonštruovaná kúpelňa so spr-
chou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy 
a  večere formou chutných švédskych stolov 
vrátane vybraných lokálnych nápojov • nalieva-
né lokále alkoholické a nealkoholické nápoje v 
neobmedzenom množstve (voda, nealkoholic-
ké nápoje, čaj, káva, pivo, biele a červené víno, 
lokálny likér, whisky, vodka) v hotelovom bare v 
čase 10:00-23:00h • určené nápoje v rámci all in-
clusive v plážovom bare v stanovených denných 
hodinách 10:00-18:00h • plážový servis na pláži 
vyhradenej hotelu (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu 
na pláži zdarma)

                                                           CENNÍK VIĎ STR. 354

Sport & Family Resort

SIMERI MARE
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Nicotera Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA : **** 

OD 455 EUR/8 DNÍ 
OD 672 EUR/11 DNÍ

WWW.NICOTERABEACHVILLAGE.IT

Túžite po vynikajúcej rodinnej dovolenke v Taliansku?  
Práve pre vás máme v našej ponuke obľúbený hotelo-
vý komplex Nicotera Beach, ktorý čaká na svojich hostí 
priamo v srdci Kalábrie v blízkosti jednej z najkrajších 
piesočnatých pláží celej oblasti.  Ak sa chcete na pár dní 
ocitnúť v skutočnom prázdninovom raji a rozmaznávať 
svoje zmysly, neváhajte a prijmite  toto naše pozvanie 
práve do tohto rezortu, kde budete skutočne izolovaní 
od ruchu veľkých stredísk a más turistov. Fascinovaní 
budete kúpaním sa v  tyrkysovom mori a oddychom 
na slnkom zaliatej hotelovej pláži s jemným zlatožltým 
pieskom a pozvoľným vstupom do  mora, ktorý oce-
nia najmä rodiny s malými deťmi. Priamo z pohodlia 
vašich plážových ležadiel, poskytujúcich vzácny relax 
na jednej z najkrajších pláži Kalábrie, sa vám naskytne 
neopakovateľný pohľad na  pobrežie tiahnuce sa až 
k najimpozantnejšiemu zálivu celej oblasti, Capo Va-
ticano, a v diaľke budete môcť zahliadnuť aj neďaleké 
Liparské ostrovy či magický ostrov Sicíliu. Popri vyso-
kej kvalite poskytovaných služieb sú vám k dispozícii 
profesionálne animácie a  široká ponuka športových 
aktivít. Pravú klubovú dovolenku prežijete v  spoloč-
nosti profesionálnych animátorov, ktorí vás budú 
zabávať od rána do večera. V kráľovstve rozkvitnutej 
záhrady odpočívajú hotelové rezidencie poskytujúce  
príjemné ubytovanie v typickom mediteránskom štý-
le. Hotelový komplex je pripravený aj na najmenších 
dovolenkárov. Kompletný stravovací program určený 
pre bábätká do dvoch rokov, premyslený do najmen-
ších detailov, ocenia všetky dovolenkujúce mamičky 
pri návšteve tzv. „biberonerie“. Pre gurmánov a milov-
níkov talianskej kuchyne bude dovolenka v  Nicotera 
Beach nezabudnuteľným gastronomickým zážitkom. 
Vône pravej talianskej pizze či grilovaných rýb a iných 
špecialít uspokoja chuťové poháriky všetkých vyzná-
vačov dobrého jedla. Hotelový komplex s  kvalitnou 
kuchyňou a komplexnými ultra all inclusive službami, 
mimoriadne kvalitnými animáciami, je vhodný pre 
všetky vekové kategórie, najmä pre rodiny s deťmi. 

POLOHA: priamo pri nádhernej zlatistej piesočnatej 
pláži (slnečníky a  ležadlá zdarma) • 5 km od  malého 
mestečka Nicotera Marina • 10 km od  malého prí-
stavného mestečka Gioia Tauro • 30 km od  najzná-
mejšieho a najkrajšieho mesta Kalábrie,  prímorského 
letoviska Tropea s bohatými nákupnými i zábavnými 
možnosťami • cca 80 km od letiska v Lamezia Terme

PLÁŽE: široká udržiavaná hotelová piesočnatá pláž 
s dobrým vstupom do mora (slnečníky a ležadlá zdar-
ma) • vodné bezmotorové športy na pláži (sailing, ka-
noe, windsurfing, vodné bicykle) 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia• hlav-
ná reštaurácia • reštaurácia na terase s  grilom a na 
pizzu • bazénový komplex s  oddelenou časťou pre 
deti (slnečníky a  ležadlá pri bazéne zdarma) • pool 
bar • medzinárodné hotelové animácie • baby mini 
klub • detský miniklub aj so slovenským animátorom 
• junior klub • amfiteáter • detské ihrisko • „biberone-
ria“  (kompletný stravovací servis pre infantov do 2 

rokov - extra platba, povinný príplatok) • hotelový 
butik • internet (za poplatok) •  požičovňa áut

UBYTOVANIE: 2 typy izieb: štandardné izby pre 2-4 
osoby (2 -lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky a  2. 
dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko), resp. priestran-
né rodinné izby pre 4 osoby (2 samostatné prepojené 
miestnosti: spálňa s 2 lôžkami a obývacia miestnosť s 1-2 
prístelkami so spoločným sociálnym zariadením) • vo 
všetkých typoch izieb:  klimatizácia • telefón •  SAT TV • 
trezor (za poplatok) • minichladnička • vlastné hygienic-
ké zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
balkón resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE: all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
(víno, pivo, voda a  čapované soft nápoje) so širokou 
ponukou vynikajúcich jedál medzinárodnej i  tradičnej 
kalábrijskej kuchyne • možnosť večerí aj v reštaurácii na 
terase: originálna pizza, cestoviny, grilované ryby, mor-

MORTELLETO / NICOTERA MARINA
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ské plody (rezervácia nutná vopred) • tradičné talianske 
alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v čase od 
8:00 do 24:00 hod. v hotelovom areáli (voda, soft nápo-
je, čaj, káva, pivo, víno, miestne talianske alkoholické 
nápoje) • ľahšie občerstvenie (snacky, koláčiky a pod.) 
podávané počas dňa vo vyhradených hodinách •  slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • celodenné 
hotelové animácie a detský miniklub aj v slovenskom 
jazyku • požičovňa vodných športov na  pláži (sailing, 
kanoe, windsurfing, vodné bicykle)

 SENECA KLUB: slovensky hovoriaci animátor 
v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili pre vás 
hlavne počas letných prázdnin denné i večerné aktivity, 
pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. Rôzne súťaže, po-
hybové aktivity či aerobik vám určite spríjemnia chvíle 
vášho oddychu. Prežijete klubovú dovolenku plnú zá-
bavy a detského smiechu. 

CENNÍK VIĎ STR. 355

Sport & Family Resort

MORTELLETO / NICOTERA MARINA

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Scoglio della Galea HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA : **** 

OD 434 EUR/8 DNÍ 
OD 637 EUR/11 DNÍ

WWW.SCOGLIODELLAGALEA.IT

Krásny prázdninový hotelový komplex Scoglio 
della Galea, postavený priamo v  srdci roman-
tickej Kalábrie, vás očarí hneď na  prvý pohľad. 
Moderný a mimoriadne kvalitný hotelový rezort 
čaká na  svojich hostí v  nádhernom hotelovom 
areáli so stupňovitými terasami vybudovanom 
priamo nad Tyrhenským morom, v  objatí jed-
ného z  najkrajších zálivov Kalábrie s  krásnymi 
plážami. Dovolenka v  tomto rozľahlom rezorte 
s  mediteránskou architektúrou je zárukou pre-
žitia kvalitnej rodinnej dovolenky v  kombinácii 
s komplexnou ponukou profesionálnych služieb. 
Atraktivitu celého prostredia dotvárajú bazény 
s  krásnou slnečnou terasou a  romantickým pa-
noramatickým výhľadom na  záliv Capo Vatica-
no. Budete sa kúpať na jednej z najkrajších pláží 
celej oblasti, so širokou ponukou športového 
vyžitia. Cestu na  pláž vám spríjemní originálny 
prázdninový hotelový vláčik. Pre milovníkov vý-
bornej talianskej kuchyne bude tento hotel sku-
točným rajom. Jedlá z  morských plodov, rybie 
špeciality, cestoviny , čiže „pasta“ sú servírované 
na rôzne spôsoby. Typické kalabrijské sladkosti, 
ako známe „Tartuffo“, teda jedinečná talianska 
zmrzlina s višňovým likérom, lahodne zabalená 
do najjemnejšej čokolády uspokojí chuťové po-
háriky aj tých najväčších gurmánov. Relaxáciu 
vo wellness centre, pri bazéne či na pláži je mož-
né obohatiť zaujímavými výletmi do  blízkeho 
okolia a navštíviť známe mestá ako Capo Vatica-
no, Tropea alebo Pizzo. Okrem skvostných miest 
v Kalábrii môžete dokonca podniknúť aj jednod-
ňový výlet na  Liparské ostrovy, či navštíviť ma-
gický ostrov Sicíliu. Kvalitný hotelový rezort je 
vhodný pre milovníkov dovolenky v  štýle ultra 
all inclusive všetkých vekových kategórií, ktorí 
si radi užijú dovolenku s  bohatým animačným 
programom.

POLOHA: krásny hotelový rezort so stupňovitými 
terasami situovaný priamo nad morom s okúzľujúcou 
panorámou na Tyrhenské more • v blízkosti očarujúcej 
piesočnatej pláže nachádzajúcej sa v jednom z najkraj-
ších romantických zálivov Capo Vaticano • 3 km od ma-
lej turistickej dedinky Santa Maria di Ricadi • 10 km 
od veľmi známeho a turistami navštevovaného mesta 
Tropea - perly talianskeho Karibiku • cca 65 km od letis-
ka v Lamezia Terme

PLÁŽE: hotelový komplex so stupňovitými terasami je 
vzdialený cca 50 - 250 m od udržiavanej hotelovej pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom • vstup do mora 
miestami kamenistý, ďalej piesočnaté dno (odporúča-
me obuv do vody) • požičovňa vodných športov (bez-
motorové zdarma) • slnečníky a ležadlá zdarma, plážo-
vé osušky za depozit • plážový bar

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia • kli-
matizovaná hotelová reštaurácia • 2 bazénové kom-
plexy (1 s  veľkou terasou na  slnenie a  prekrásnym 

výhľadom na more, 2. relaxačný) • slnečníky a ležadlá 
zdarma, plážové osušky za  depozit • detský bazén • 
pool bar • plážový bar • wellness  (za poplatok ) • vodné 
športy na pláži (bezmotorové zdarma) • stolný tenis • 
fitnescentrum • 2 tenisové kurty • lukostreľba • detské 
ihrisko • minimarket • internet (za poplatok) • diskoté-
ka • amfiteáter • plážový volejbal • vodná gymnastika 
• aerobik • medzinárodné hotelové animácie a detský 
miniklub aj v slovenskom jazyku 

UBYTOVANIE: 4 typy izieb: 2-lôžkové izby typu „Com-
fort“ s  možnosťou 1 prístelky • 2 typy štandardných 
izieb pre 2-4 osoby • izba štandard plus s polstenou od-
deľujúcou prístelky od základných lôžok • rodinné izby 
vhodné pre 4 osoby (2 prepojené miestnosti: spálňa s 2 
lôžkami a obývacia miestnosť s 1-2 prístelkami so spo-
ločným soc. zariadením) • klimatizácia • telefón • trezor 
(za poplatok) • SAT TV • minichladnička • vlastné hygie-
nické zariadenie (sprcha, WC a sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa s posedením 

CAPO VATICANO/S.MARIA DI RICADI
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STRAVOVANIE: all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere 
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
tradičné talianske alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v pool-bare denne v čase od 8:00 do 23:00 
hod (voda, kola, ovocné džúsy, káva, pivo, víno, miestne 
talianske alkoholické nápoje ako napr. talianske likéry, 
1 druh whisky, vodka, gin a pod.) • nápoje podávané 
v plážovom bare denne v čase od 10:00 - 13.00 a 16:00 
- 19:00 hod (voda, kola, ovocné džúsy, čaj, káva, pivo) • 
snacky vo vybraných hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky za depozit) 
• celodenné hotelové animácie a  detský miniklub aj 
v slovenskom jazyku • bezmotorové vodné športy

 SENECA KLUB: slovensky hovoriaci animátor 
v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili pre vás 
hlavne počas letných prázdnin denné i večerné aktivi-
ty, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

CENNÍK VIĎ STR. 354

Resort & Spa

CAPO VATICANO/S.MARIA DI RICADI

príklad izby typu comfort

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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Jadranské pobrežie

Naša TOP ponuka
hotel Punta Nord Resort ****
pri pláži, ultra all inclusive, 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov ZDARMA

 Rozloha: 301 336km2  Počet obyvateľov: 60 626 442
 Hlavné mesto: Rím  Mena: euro

 VI VII VIII IX

Teplota vzduchu 26 °C 29 °C 29 °C 26 °C

Teplota vody 22 °C 25 °C 25 °C 22 °C

8 dní, individuálne
len 193 €/osoba

Rím

San Maríno

Florencia

Bologna

Verona
Benátky

Trieste
Lido di Jesolo

Rimini
Riccione



Taliansky Jadran
Čo sa vám vynorí v mysli pri slovách „taliansky Jadran“? Slneč-
né pláže? Žblnkotajúce more? Či taliansky temperament? Isto tá 
príjemná atmosféra charakteristická pre letné strediská: veselá 
vrava dovolenkárov rôznych krajín, dni plné slnka strávené na 
pláži a teplé noci v  jeho čulých uličkách pri tónoch talianskych 
piesní. Nami vybrané strediská sa nachádzajú v  regióne Vene-
to a Emilia Romagna. Veneto nie je známe iba vďaka hlavnému 
mestu Benátky. Láka návštevníkov i  na Dolomity, na najväčšie 
talianske jazero Lago di Garda a známe mestá ako Verona či Pa-
dova. Avšak lokalita, ktorá sa najviac hemží návštevníkmi v let-
ných mesiacoch, je jednoznačne jeho pobrežie. Známe strediská 
vítajú dovolenkárov čistými plážami, rušnými korzami a stovka-
mi obchodíkov a barov. Emiglia Romagna sa nachádza južne od 
Veneta. Kvalitná cestná sieť zabezpečuje bezproblémovú cestu 
až sem, na pobrežie s rozľahlými piesočnatými plážami a turis-
tickým ruchom. Tu leží „metropola“ dovoleniek - Rimini. Možno 
pre vás bude dôležitou informáciou skutočnosť, že oblasť má 
najvyššiu koncentráciu zábavných a tematických parkov v Euró-
pe. Dúfame, že zažijete na brehoch Jadranu príjemnú dovolenku 
v kruhu svojich najbližších. Cestou domov odporúčame zastaviť 
sa aspoň na pár hodín v známom meste Benátky, či jednu noc 
prespať v romantikou dýchajúcom Trieste. Dúfame, že náš výber 
hotelov splní vaše očakávanie do poslednej bodky! „Buon viag-
gio, amici“ (Šťastnú cestu, priatelia) !

LIDO DI JESOLO
Lido di Jesolo je časťou dlhého pásu pláží regiónu Veneto. Dôležitá informácia 
pre všetkých Slovákov je, že pre nás sa jedná o jedno z najbližších miest na letnú 
dovolenku! Takmer 15km pláží z jemného piesku s  dokonalým vybavením, rušné 
korzá, pestrá koláž obchodíkov, barov a reštaurácií, bohatý výber ubytovacích ka-
pacít a našincami tak obdivovaný taliansky temperament - vážne dôvody pre výber 
tohto miesta na trávenie horúcich letných dní. Okolité miesta dýchajúce históriou 
robia Veneto jedným z  najatraktívnejších miest pre vašu dovolenku. Atrakcie pre 
deti, množstvo preliezačiek, zábavné parky a plynulý vstup do mora s piesočnatým 
podkladom pridávajú argumenty rodičom s deťmi. Letovisko je rozdelené na tri čas-
ti - Lido Este (Pineta), Lido Centro a  Zona Ovest (Faro). A  keď už spoznáte všetky 
jeho kúty, nasadnite na jednu z lodiek, ktorá vám o chvíľu pristaví priamo v slávnych 
Benátkach či na susedných farebných ostrovoch.

RIMINI A RICCIONE
Mestečku Rimini sa v minulosti prihodilo to, čo sa už vplyvom rozmachu mestám  
na pobreží stáva - postupujúcou výstavbou hnanou rozvojom cestovného ruchu sa 
zrástlo so susednými rybárskymi dedinkami. Vznikol tu tak 15km dlhý pás širokých 
piesočnatých pláží s dokonalým vybavením: ležadlá, slnečníky, zóny s preliezačka-
mi a šmykľavkami pre deti, prezliekárne, sprchy, ... dokonca i miesto na zašportova-
nie si a dlhú nočnú zábavu. Turistické Rimini s jeho piesočnatými plážami začínajú 
časťou Torre Pedrera na severe, plynule prechádzajú do častí Viserbella, Viserba, Ri-
vabella, San Giuliano a Mare, Marina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzura a končia 
v najjužnejšej časti Miramare. Tu nebadane prechádzame do susedného Riccione, 
ktoré v ničom nezaostáva za slávnejším susedom. Tu nájdete i mnohé módne bary, 
ktoré ponúkajú zábavu do ranných hodín na vysokej úrovni. 

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ
Možno niektorým z vás chýbajú „staré dobré“ dovolenky, kedy ste vďaka doprave 
autobusom či autom zažili cestou veľa zábavy,  videli a spoznali zaujímavé miesta. 
Ak hľadáte živé turistické letoviská s mnohými atrakciami, historickými pamiatka-
mi a výborným vybavením piesočnatých pláží, toto všetko „v jednom“ je taliansky 
Jadran. Vybrali sme pre vás súhrn tých najzaujímavejších miest, ktoré by ste mali po-
čas dovolenky vidieť. Nachádzate sa v oblasti s najväčšou koncentráciou zábavných 
parkov v Európe - veď pobrežie oblasti Emiglia Romagna má druhé meno „Riviera 
zábavných parkov“. A čo sa historických pamiatok týka, nenadarmo sa o Taliansku 
hovorí, že cesta po ňom je ako návšteva otvoreného múzea. Máte pred sebou do-
volenku plnú zážitkov!

Pri pobyte v Lido di Jesolo vám odporúčame navštíviť: plávajúce Benátky, fareb-
né ostrovčeky Burano, Murano a Torcello, mestečko Verona so známym balkónom 
Rómea a Júlie, historické mesto Padova, „Malé Benátky“ - mestečko Chioggia. Ak sa 
vyberiete o kúsok ďalej, spoznáte multikultúrne Trieste, malebné Udine, či historic-
kú Padovu. No a samozrejme nezabúdajme na mnohé zábavné a tematické parky: 
Aqualandia v Lido di Jesolo, Aquarium v Lido di Jesolo, Gulliverlandia v Lignano Pi-
neta, Parco Junior v Lignano Sabbiadoro.  Pri pobyte v Riminách a Riccione by va-
šej pozornosti nemali uniknúť tieto miesta: tretí najmenší európsky štát San Maríno, 
„červené mesto“ Bologna, Modena ako Mekka automobilového priemyslu, Ravenna 
s jej historickými mozaikami a zábavným parkom Mirabilandia, mestečko Maranello 
s výstavou Ferrari. S deťmi zavítajte do jedného z nespočetných zábavných a tema-
tických parkov: Italia in Miniatura so zmenšeninami talianskych stavieb v Riminách,  
zábavný park Fiabilandia v Riminách, najväčšie akvárium na Jadrane Acquario di 
Cattolica, najväčší vodný park Talianska Aquafan v Riccione, Delfinárium, Indiana 
Golf, Oasi Eden Park, Skypark Atlantica,  Casa delle farfalle (Motýlí dom),...



Taliansko

Punta Nord Resort HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 385 EUR/10 DNÍ IND

WWW.HOTELPUNTANORD.COM

Výhľad priamo z hotela na šíre more, nadštandard-
ne renovované izby a sprchový kút s masážnymi 
tryskami, jedinečná ponuka 2 detí až do 12 rokov 
zdarma, parkovanie zdarma a na Riminách abso-
lútne výnimočný koncept ULTRA ALL INCLUSIVE 
služieb - to všetko za neuveriteľnú cenu. Hotelový 
komplex Punta Nord pozostáva z hlavnej budovy 
Punta Nord Village 4* a susediacej budovy Punta 
Nord Resort 3*, ktorá stojí priamo pri pláži. Deti sa 
zabavia nielen animačným programom,ale dosýta 
sa vyhrajú i na farebných preliezačkách, ktoré sú 
umiestnené priamo na pláži. Vyberte sa s nami do 
tohto hotela a vaša dovolenka s istotou dopadne 
k plnej spokojnosti. Predstavuje vám trhák sezóny 
2015 - Punta Nord Resort!

POLOHA: tichšia časť strediska Torre Pedrera di Ri-
mini • piesočnatá pláž iba cez cestu • 5km centrum 
Rimín • 4km park Italia in Miniatura • 14km zábavný 
park Fiabilandia • 22km tematický park Oltremare • 
30km San Maríno

PLÁŽE: piesočnatá pláž pred hotelom •  ležadlá 
a slnečníky v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu na 
mieste určenom hotelom)

POPIS HOTELA: hotel tvorí jeden komplex so su-
sednou budovou hotela Punta Nord Village 4* • re-
cepcia • reštaurácia • TV miestnosť • bar • vonkajšia 
terasa s posedením • bazén s ležadlami • menší det-
ský bazén • internetový kútik zdarma • veľké par-
kovisko pri hoteli zdarma (bez nutnosti rezervácie 
vopred) • akceptácia malých zvierat bez poplatku

ŠPORT A ZÁBAVA: animačný program v réžii ho-
tela •  nekrytý tenisový kurt zdarma • fitnes chodní-
ček • boccia zdarma • ihrisko pre loptové hry • malé 
futbalové ihrisko • možnosť vypožičania bicyklov 

zdarma • hotel vhodný pre cyklistov

UBYTOVANIE: rekonštruované pekne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou prísteliek pre 1-2 osoby 
• TV • kúpelňa s WC a sprchou s masážnymi tryskami 
• sušič vlasov • klimatizácia v cene • trezor zdarma • 
minichladnička (za poplatok) • balkón alebo terasa 
• veľká časť izieb s výhľadom na more 

STRAVOVANIE: all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou bufetu • počas jedál čapo-
vané lokálne nápoje v neobmedzenom množstve: 
voda, víno, pivo, nealkoholické nápoje • all inclusi-
ve bar v čase 9.00-21.00h s lokálnymi čapovanými 
nápojmi (voda, víno, pivo, nealkoholické nápoje, 
káva, alkoholické nápoje, vybrané alkoholické ná-
poje: whisky, gin, vodka) • plážový servis (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) 

CENNÍK VIĎ STR. 359 

TORRE PEDRERA DI RIMINI dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Taliansko

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 336 EUR/10 DNÍ IND

WWW.BLUMENHOTEL.COM

Dlhoročne žiariacou hviezdou medzi našimi hotel-
mi v Taliansku je s istotou farebný Blumen ležiaci 
priamo na piesku! Klienti oceňujú rodinnú atmo-
sféru a džavot, akým je neplnený tento živý hotel. 
Priamo pred vami leží pláž s množstvom možnos-
tí na vyhranie sa vás a vašich detí. Priamo tu, iba 
niekoľko krokov od vašej izby, máte rezervované 
svoje miesta na slnenie. Hotel má dobrú kuchyňu 
s ponukou talianskych i medzinárodných jedál, ná-
poje v cene a pekne zariadené izby. Rodinám s deť-
mi dávame do pozornosti výhodnú ponuku izieb s 
dieťaťom zdarma. Večer sa nechajte zlákať na pre-
chádzky centrom Rimín, ktoré zurčí hlasmi turistov 
zo všakovakých krajín. Prechádzajúc sa v  uliciach 
s obchodíkmi a barmi si môžete plne užívať atmo-
sféru príjemného teplého letného večera. 

POLOHA: stredisko Viserba di Rimini • hotel s je-
dinečnou polohou priamo na pláži s vyhradeným 
plážovým servisom • 4km centrum mesta Rimini • 
v okolí obchodíky a reštaurácie • 16km San Maríno

PLÁŽE: priamo pri upravenej a dobre vybavenej 
piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora vhod-
ný pre deti i neplavcov • plážový servis je pre na-
šich klientov zahrnutý v cene (2 ležadlá a slnečník 
na izbu) • k  dispozícii početné preliezačky a  hoj-
dačky na hranie pre deti na pláži

POPIS HOTELA: hotel vhodný najmä pre rodiny 
• priamy vstup z hotela na pláž • vstupná hala s re-
cepciou • priestranná klimatizovaná jedáleň s  vý-
hľadom na more • bar • TV v  spoločných priesto-
roch • kútik pre deti • trezor (za poplatok) • WiFi 
zdarma • pri hoteli niekoľko parkovacích miest 
zdarma (bez možnosti rezervácie) • možnosť par-
kovania v  blízkych uličkách resp. vzdialenejšom 
parkovisku zdarma 

ŠPORT A  ZÁBAVA: možnosť zapožičania bicyk-
lov priamo v  hoteli zdarma • priamo na pláži pri 
hoteli herná zóna (boccia, ping-pong, plážový 
futbal) • ponuka rôznych vodných športov na plá-
ži (za poplatok) • na okolí viaceré zábavné, tema-
tické a  vodné parky - priamo vo Viserbe je Italia 
in Miniatura 

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1-2  prísteliek • telefón • klima-
tizácia • TV • kúpeľňa s  WC, vaňa alebo sprcha • 
balkón alebo terasa • plážový servis (2  ležadlá 
a  1  slnečník na izbu) je pre našich klientov zahr-
nutý v cene

STRAVOVANIE: výborná kuchyňa • plná penzia s 
nápojmi • raňajky formou bufetu • obedy a  veče-
re výber z 2 druhov 3-chodového menu, ½ l vody 
a  ¼ l vína na osobu a  1 nealkoholický nápoj pre 
dieťa • šalátový bufet

CENNÍK VIĎ STR. 358

HOTEL Blumen

VISERBA DI RIMINI
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Taliansko

Mon Reve HOTEL

Giamaica HOTEL

RIMINI - TORRE PEDRERA, VISERBA

POLOHA: v stredisku Torre Pedre-
ra - Rimini • 150m od upravenej 
piesočnatej pláže • 5km centrum 
Rimini Centro • 3km park Italia in 
Miniatura   • 30km štát San Marí-
no • v  okolí rôzne zábavné parky 
a atrakcie

PLÁŽE: 150m piesočnatá pláž • 2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu v cene v 
časti pláže vyhradenej hotelu

POPIS HOTELA: recepcia • klima-
tizovaná jedáleň • výťah • posede-
nie na vonkajšej terase • niekoľko 
parkovacích miest zdarma (bez 
možnosti rezervácie), resp. platené 
parkovisko pri rezervácii vopred • 
WiFi zdarma v celom objekte • spo-
ločný trezor na recepcii

ŠPORT A  ZÁBAVA: široká ponu-
ka tematických zábavných parkov 
na okolí • vodné športy na pláži za 
poplatok

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1-2prísteliek • kúpeľ-
ňa s  WC a sprchou • TV • telefón • 
v  cene klimatizácia • terasa alebo 
francúzsky balkón 

STRAVOVANIE: plná penzia • ra-
ňajky formou bufetu • obedy a  ve-
čere formou 3-chodového menu 
• počas obeda a  večere ½ l  vody 
a ¼l vína na osobu a 1 nealkoholic-
ký nápoj pre dieťa

CENNÍK VIĎ STR. 357

POLOHA: Viserba di Rimini •  150m 
od pláže • 4 km centrum mesta 
Rimini • 3 km Italia in Miniatura • 
20km štát San Maríno

PLÁŽE: 150m od piesočnatej pláže 
• pozvoľný vstup do mora • prelie-
začky pre deti na pláži • plážový 
servis za poplatok na mieste

POPIS HOTELA: vstupná hala s 
recepciou • TV kútik, posedenie 
• jedáleň • bar • vonkajšia terasa s 
posedením • WiFi pripojenie v spo-
ločných priestoroch (za poplatok) 
• pri hoteli niekoľko parkovacích 
miest (bez rezervácie vopred a za 
poplatok)  

ŠPORT A  ZÁBAVA: ponuka rôz-
nych vodných športov na pláži (za 

poplatok) • v okolí viaceré zábavné, 
tematické a vodné parky - priamo 
vo Viserbe je Italia in Miniatura 

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s 
pekným novým nábytkom (výme-
na v r. 2012) • možnosť prísteliek 
pre 1-2 osoby • klimatizácia v cene 
• TV • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchovým kútom a 
WC) • sušič na vlasy • trezor zdarma 
• balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE: polpenzia • serví-
rované raňajky • na večeru určené 
2-chodové menu bez nápojov, ze-
leninový bufet, ovocie alebo dezert 

CENNÍK VIĎ STR. 357

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 280 EUR/10 DNÍ IND

WWW.MONREVERIMINI.IT

Klientom túžiacim po dovolenke strávenej na piesočnatej pláži, v elegantnom 
hoteli za výhodnú cenu, dávame do pozornosti našu tohtoročnú novinku - Mon 
Reve. Situovaný je iba na skok od plážových ležadiel a  slnečníkov, neďaleko 
rušného centra strediska, no zároveň v  tichej lokalite pre váš nerušený pobyt 
v  hoteli. Hotel je vhodný i  pre aktívnejšie mladšie ročníky vyhľadávajúce ve-
černú zábavu, nakoľko ponúka jednoduchú autobusovú dostupnosť známych 
zábavných podnikov.

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 238 EUR/10 DNÍ IND

WWW.HOTELGIAMAICA.COM/

V stredisku Viserba di Rimini sa kúsok od hlavnej cesty nachádza jedna z našich 
noviniek, hotel Giamaica. Výborná cenová politika za ubytovanie v 3* hoteli 
s polpenziou, až 2 deti zdarma a možnosť parkovania sú hlavnými výhodami 
hotela Giamaica. V hoteli panuje príjemná domáca atmosféra a dotvára tak 
vašu ideálnu dovolenku.  Prejdite sa s nami po okolitých uličkách s obchodík-
mi, ochutnajte pravú taliansku zmrzlinu a užívajte si horúce dovolenkové dni 
na neďalekej pláži.

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA

100



Taliansko

HOTEL Napoleon

HOTEL Elsi

RICCIONE, RIMINI - RIVAZZURA

POLOHA: stredisko Riccione  • 80m od 
mora • pri zóne Marano s módnymi bar-
mi • 9km centrum mesta Rimini • 20km 
San Maríno

PLÁŽE: 80m od piesočnatej pláže • po-
zvoľný vstup do mora vhodný pre deti 
i neplavcov • plážový servis v cene (2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu)

POPIS HOTELA: recepcia • výťah • kli-
matizovaná jedáleň • bar s TV • vonkaj-
šia terasa • WiFi (zdarma) • trezor na re-
cepcii (zdarma) • pár parkovacích miest 
(bez možnosti rezervácie, zdarma)   

ŠPORT A ZÁBAVA: vodný park Beach 
Village Riccione 250m • vodné športy 
na pláži, napr. windsurfing (za popla-
tok) • tenisové kurty (za poplatok) • 2km 
od hotela je dráha na kolieskové korčule 

• 10km Acquario di Cattolica (najväčšie 
akvárium na Jadrane)  • 6km vodný park 
Aquafan • 6 km zábavný svet prírody Ol-
tremare • 15km Italia in Miniatura

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky pre 1-2 osoby • klima-
tizácia v cene  • TV • kúpeľňa so sprchu 
a WC • balkón alebo terasa • zdarma 
vstup do vodného parku Beach Vil-
lage 250m od hotela (bazény, tobo-
gany, animácie, plážový volejbal)

STRAVOVANIE: plná penzia • raňajky 
formou bufetu • obedy a večere výber 
z 2 druhov 2-chodového menu, zeleni-
nový a ovocný bufet, k večeri dezert • k 
obedu a večeri 1/2l vody a ¼ l vína na 
osobu

CENNÍK VIĎ STR. 358

POLOHA: Rivazzura di Rimini • 
250m od mora • 1km od zábavné-
ho parku Fiabilandia • 8km centrum 
mesta Rimini • v okolí obchodíky a 
reštaurácie • 23km San Maríno

PLÁŽE: 250m od piesočnatej pláže 
• pozvoľný vstup do mora vhodný 
pre deti i neplavcov • plážový ser-
vis za extra poplatok na mieste • na 
pláži sú k dispozícii preliezačky a 
hojdačky na hranie pre deti

POPIS HOTELA: recepcia • TV 
kútik • klimatizovaná jedáleň • bar 
• vonkajšia terasa • WiFi v celom ho-
teli zdarma • pár parkovacích miest 
zdarma (bez možnosti rezervácie) • 
malé zvieratá bez poplatku

ŠPORT A  ZÁBAVA: možnosť za-

požičania bicyklov priamo v hoteli 
bez poplatku • ponuka rôznych 
vodných športov na pláži (za popla-
tok) • 1km zábavný park Fiabilandia 
• v blízkosti diskotéky

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1-2 prísteliek • klimati-
zácia • trezor zdarma • TV • kúpeľňa 
s WC a sprchou • sušič na vlasy • bal-
kón alebo terasa

STRAVOVANIE: polpenzia • raňaj-
ky formou bufetu • večere formou 
stanoveného 3-chodového menu 
bez nápojov, zeleninový bufet, 
ovocie alebo dezert  • plná penzia 
za príplatok (obed formou 3-cho-
dového menu)

CENNÍK VIĎ STR. 357

OFICIÁLNA TRIEDA: **

OD 294 EUR/10 DNÍ IND

WWW.HOTELNAPOLEONRICCIONE.IT/

Dobrá poloha v obľúbenom stredisku Riccione, s bohatými nákupnými a zábavný-
mi možnosťami, výhodná cena a denný vstup zdarma do vodného parku s tobo-
ganmi a animačným programom priamo na pláži je výborným miestom pre vašu 
rodinnú dovolenku! Vrúcnosť majiteľa vás príjemne poteší hneď pri vstupe do ho-
tela. Rovnako spokojní budete s typickou miestnou kuchyňou, ktorú má osobne 
pod dohľadom. Izby sú zariadené pekným nábytkom  a z hotela to máte iba pár 
krokov na pláž. Sme presvedčení, že vrúcnosť sálajúca z tohto hotela, bude záru-
kou vašej plnej spokojnosti!

OFICIÁLNA TRIEDA: **

OD 217 EUR/10 DNÍ IND

WWW.RIMINIVACANZE.NET/

Klientom túžiacim po dovolenke v jednoduchom, no dobre udržiavanom ho-
teli, za výhodnú cenu a s dvomi deťmi zdarma, dávame do pozornosti našu 
tohtoročnú novinku - hotel Elsi. Situovaný je pri rušných uličkách, no zároveň 
v bočnej uličke pre váš nerušený pobyt v hoteli. Sympatický majitelia vytvárajú 
srdečnú atmosféru, ktorá je zárukou vašej spokojnej dovolenky. Hotel je vhod-
ný i pre aktívnejšie mladšie ročníky vyhľadávajúce večernú zábavu, nakoľko v 
okolí je hneď niekoľko nočných lákadiel.

vstup do aquaparku zdarma

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Taliansko

Menfi HOTEL

Ondina HOTEL

LIDO DI JESOLO

POLOHA: Lido di Jesolo • 120 m od 
pláže • 200m do Piazza Aurora • 800 
m Acqualandia • 3km Sea Life • 4km 
Jesolandia • 28km Benátky (kúsok 
od zastávky) •  45km Udine

PLÁŽE: 120m široká piesočnatá 
pláž • plynulý vstup do mora vhodný 
pre deti a  neplavcov • ležadlá a  sl-
nečníky na pláži v cene (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu) • animácie • WiFi 

POPIS HOTELA:  recepcia • bar s 
vonkajšou terasou a posedením • 
jedáleň • detská izba na hranie • vý-
ťah do 4. poschodia • WiFi v celom 
hoteli zdarma • možnosť parkovania 
zdarma

ŠPORT A  ZÁBAVA: široká ponuka 
tematických zábavných parkov na 

okolí • vodné športy na pláži za po-
platok  • možnosť zapožičať bicykle 
v hoteli zdarma

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1 - 2 prísteliek • TV • 
trezor zdarma • kúpeľňa so sprchou 
a WC • sušič na vlasy •  v cene klima-
tizácia • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE: polpenzia • plná 
penzia za príplatok • domáce dezer-
ty • raňajky formou bufetu • na obed 
a večeru 3-chodové menu, výber z 5 
druhov, šalátový bufet • počas obe-
da a  večere ½ l vody a ¼ l vína na 
osobu

CENNÍK VIĎ STR. 358

POLOHA: Lido di Jesolo • 30m od 
pláže • 100 m pešia zóna Via Bafile 
s obchodíkmi • 3km zábavný vodný 
park Acqualandia • 1km vodný svet 
Sea Life • 2km Jesolandia • 30km Be-
nátky •  40km Udine

PLÁŽE: priamo pri dobre vybavenej 
piesočnatej pláži • plynulý vstup do 
mora • ležadlá a  slnečníky na plá-
ži v  cene (2 ležadlá a  1 slnečník na 
izbu)  

POPIS HOTELA: hotel s príjemnou 
rodinnou atmosférou • recepcia • 
bar • jedáleň • vonkajšia terasa s 
posedením • výťah po 4. poschodie 
• parkovisko priamo pri hoteli zdar-
ma (bez nutnosti rezervácie vopred) 
• detská zóna so šmykľavkou • malé 

zvieratá akceptujú bez poplatku 

ŠPORT A  ZÁBAVA: široká ponuka 
tematických zábavných parkov na 
okolí • vodné športy na pláži za po-
platok  • ping-pong 

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1-2prísteliek • trezor 
(zdarma) • TV • v cene klimatizácia • 
kúpeľňa so sprchovým kútom a WC • 
sušič na vlasy • balkón

STRAVOVANIE: polpenzia • plná 
penzia za príplatok • výborná domá-
ca kuchyňa • raňajky formou bufetu 
• na obed a večeru výber z 3 druhov 
3-chodového menu  • počas obeda 
a večere ½ l vody a ¼ l vína na osobu

CENNÍK VIĎ STR. 358

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 343 EUR/10 DNÍ IND

WWW.WWW.HOTELMENFI.COM/

Prinášame vám do pozornosti hotel Menfi s výbornou domácou kuchyňou, 
ktorá klientom zaručí kulinársky zážitok každý deň. Hotel leží blízko pláže a ne-
ďaleko námestia Piazza Aurora, kde sa v amfiteátri konajú rôzne predstavenia, 
a iba 10 minút chôdze od hlavného námestia Piazza Mazzini. K posedeniu pri 
dobrej káve však stačí prejsť pár krokov do hotelového baru. Pri trávení dovo-
lenkových chvíľ v tomto hoteli využite i blízku autobusovú zastávku s priamym 
spojením do romantických Benátok.

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 329 EUR/10 DNÍ IND

WWW.HOTELONDINA.COM/

Hotel Ondina leží pár krôčkov od rozhľahlej pláže Jesola. V rade starostlivo uspo-
riadaných ležadiel a slnečníkov si každý nájde rýchlo svoje miesto. Upravená pláž 
a ideálny vstup do mora je dôvodom, prečo sem prísť s deťmi - navyše vám hotel  
ponúka takúto rodinnú dovolenku za výbornú cenu. Tá zahŕňa výhodný nápojový 
koncept a samozrejme i plážový servis. Majiteľky hotela sú mama s jej dcérami, 
ktoré sa starostlivo postarajú o vašu spokojnosť a dobrý pocit z dovolenky na po-
breží Jadranu. 

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA

102



Taliansko

HOTEL New Tiffany ś Park

HOTEL Solemare

LIDO DI JESOLO

POLOHA: známe stredisko Lido di Je-
solo • hotel situovaný 300m od pláže • 
neďaleko od Piazza Mazzini a rušných 
uličiek s obchodíkmi, barmi a reštau-
ráciami • v oblasti sú mnohé zábavné 
parky a atrakcie • 2km zábavný vodný 
park Acqualandia • 1,5km vodný svet 
Sea Life • 2km Jesolandia

PLÁŽE:  5 minút chôdze od piesoč-
natej pláže • plynulý vstup do mora 
vhodný pre deti a neplavcov • ležadlá 
a slnečníky na pláži v cene (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) 

POPIS HOTELA: recepcia • jedáleň 
• výťah • vnútorný bar s posedením • 
vonkajšia terasa s posedením • bazén 
• bazén pre deti • parkovisko zdarma 
(bez rezervácie vopred) • WiFi zdarma 
• malé zvieratá bez poplatku

ŠPORT A  ZÁBAVA: široká ponuka 
tematických zábavných parkov na 
okolí • vodné športy na pláži za po-
platok

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1-2 prísteliek • výhodná ce-
nová politika pre 2 deti do 12 rokov • 
kúpeľňa so sprchovým kútom a WC • 
sušič na vlasy • TV • centrálne riadená 
klimatizácia (zdarma) • trezor zdarma 
(za depozit) • minibar (za poplatok) • 
balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE: polpenzia • raňajky 
formou bufetu • na obed a večeru vý-
ber z 3 druhov 3-chodového menu a 
šalátový bufet (bez nápojov)

CENNÍK VIĎ STR. 359

POLOHA: Lido di Jesolo • pri piesoč-
natej pláži • 4km zábavný vodný park 
Acqualandia • 1km vodný svet Sea 
Life • 2km Jesolandia

PLÁŽE: priamo pri piesočnatej plá-
ži • plynulý vstup do mora • plážový 
servis v  cene (2 ležadlá a  1 slnečník 
na izbu) 

POPIS HOTELA:  recepcia • klimati-
zovaná jedáleň • výťah prispôsobený 
vozičkárom • snack bar s vnútorným 
posedením a vstupom na vonkajšiu 
terasu, posedením priamo pri plážo-
vej promenáde • niekoľko parkova-
cích miest na parkovisku za hotelom 
zdarma • WiFi zdarma • hotel čias-
točne prispôsobený pre vozičkárov •  
malé zvieratá (za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: široká ponuka 
tematických zábavných parkov na 
okolí • vodné športy na pláži za po-
platok • animačný program pre deti 
aj dospelých na hotelovej pláži • mož-
nosť zapožičania bicyklov v hoteli (na 
2 hod zdarma)

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby štan-
dard s možnosťou 1-2 prísteliek • kú-
peľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy 
• TV • klimatizácia • trezor, chladnička 
(za poplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia • plná 
penzia za príplatok • raňajky formou 
bufetu • na obed a večeru výber z 2 
typov 3-chodového menu, šalátový 
bufet (bez nápojov)

CENNÍK VIĎ STR. 358

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 406 EUR/10 DNÍ IND

WWW.HOTELNEWTIFFANYSPARK.COM

Dobrá poloha v stredisku Lido di Jesolo, blízko rušných uličiek s bohatými nákup-
nými a zábavnými možnosťami, výhodná cena pre rodiny s dvomi väščími deťmi 
a dva bazény predurčujú hotel New Tiffany´s Park k ideálnemu miestu vašej do-
volenky. Individuálne cestujúci klienti ocenia ľahkú dostupnosť autom a možnosť 
parkovania zdarma priamo pri hoteli. V cene ubytovania je samozrejme zahrnutý 
i plážový servis na nekonečnej pláži Jesola. Večer sa pohodlne prejdite do centra, 
bez akejkoľvek nutnosti hľadať autobusové spojenie či parkovanie vášho auta. 

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 329 EUR/10 DNÍ IND

WWW.HOTELSOLEMARE.COM

Klientom bažiacim po dovolenke strávenej na piesočnatej pláži, v elegantnom 
slnečnom hoteli a s túžbou vychutnávať si kávu priamo na terase pri pobrežnej 
promenáde dávame do pozornosti náš nový hotel Solemare. Vaša izba bude 
iba pár krokov od vyhradeného ležadla na širokej pláži. Tu na piesku priamo 
pred hotelom sa počas týždňa organizuje zábavný animačný program pre deti 
a dospelých, ktorý vhodne vyplní vaše voľné chvíle. Hotel je schopný vyhovieť 
aj nárokom fyzicky hendikepovaných klientov. 

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
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Naša TOP ponuka
hotel Luna Holiday Complex *** 

+ 
ubytovanie bez stravy, 2 bazény, 3 dospelí + 1 dieťa

 Rozloha: 246 km2  Počet obyvateľov: 385 000
 Hlavné mesto: Valletta  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 24 °C 29 °C 31 °C 33 °C 28 °C 25 °C

Teplota vody 22 °C 23 °C 24 °C 25 °C 23 °C 22 °C

8 dní, letecky
len 238 €/osoba

Valletta

Mellieha Bay

Marfa
Cirkewwa



Malta
Sme veľmi radi, že vám môžeme v  tejto krásnej destinácii opäť 
ponúknuť letoviská s  bohatou ponukou all inclusive hotelov, či 
klubové a animačné služby. Ostrovná republika Malta v centrál-
nom Stredomorí žije zo svojej pohnutej histórie a  zároveň žije 
v nej. Miestny jazyk, kultúra i obraz krajiny sa formovali pod vply-
vom mnohých odlišných kultúr. Okrem iných vládli tejto krajine 
Feničania, Rimania, Arabi a  nakoniec Angličania. Od  roku 2004 
je Malta plnoprávnym členom Európskej únie. V roku 2008, čo je 
o  rok skôr ako u  nás, bola zavedená jednotná mena Euro. Dnes 
sa tento ostrovný štát cíti byť prierezom mnohých kultúr a tým, 
ktorí hľadajú odpočinok či aktivitu a poznávanie, ponúka mnoho 
rozmanitých možností. K miestam, ktoré rozhodne musíte počas 
vašej dovolenky navštíviť, patrí hlavné mesto Valletta so svojimi 
čarovnými uličkami a  pamiatkami, pôvodné hlavné mesto Mdi-
na a  rybárska dedinka na  juhu ostrova Marsaxlokk, kde uvidíte 
na  jednom mieste ukotvené farebné tradičné maltské loďky. 
Oblasť Sliema je ideálna pre tých, ktorí obľubujú shoping, ostrov 
Gozo pre romantikov a ostrov Comino pre tých z vás, ktorí sa chcú 
vykúpať v jedinečnej modrej lagúne. K poznávaniu krajiny patrí aj 
poznávanie miestnej kuchyne, ktorú určite ocenia aj tí najnároč-
nejší kulinári. Ak ste sa tento rok rozhodli pre dovolenku na tomto 
jedinečnom ostrove,   vybrali ste si správne a keď budete sledovať 
film Trója, ktorý sa natáčal na tomto čarovnom mieste, určite sa 
vám vynoria v pamäti všetky príjemné dovolenkové spomienky.

MELLIEHA BAY

je považovaná za najpôvabnejšie letovisko Malty. Je povestná mimoriadnou krá-
sou pobrežia. Leží na  severnom cípe ostrova, na  úpätí vápencového pohoria, 
v malebnej zátoke, kde Stredozemné more obmýva najkrajšiu a najvyhľadávanej-
šiu pláž Malty. Toto pôvodne malé rybárske mestečko sa rozrástlo do významného 
turistického centra. Stará časť Melliehy – to je spleť krivoľakých uličiek s  obcho-
díkmi, miestnymi štýlovými reštauráciami, s kamennými námestiami a  terasami, 
ktoré vytvárajú atmosféru mesta – veselú, hlučnú, ale pritom čarovnú pri západe 
slnka. Mellieha – to je svetlo, radosť, farby a promenády. Ako väčšina maltských 
mestečiek sa rozkladá na vrchole kopca. Terasy, ktoré sú súčasťou námestia pred 
kostolom ponúkajú nádherný panoramatický výhľad na  záliv Mellieha a  blízke 
okolie. Nádherným zážitkom pre návštevníka je každý krok jeho uličkami, ktoré 
po svahoch stekajú na hlavnú promenádu až k povestnej Meliešskej pláži. Neza-
budnuteľnú atmosféru tohto čarovného maltského mestečka vytvára bludisko 
uličiek, ktoré spájajú desiatky obchodíkov, štýlových reštaurácií, vinárničiek, ka-
viarní, v  ktorých vonia lahodné capuccino. Pohostinnosť miestnych obyvateľov 
vám spríjemní nakupovanie na miestnom tradičnom trhovisku plnom darov mora 
a dobrôt z ovocia a zeleniny. Letovisko vyhľadávajú milovníci slnka, vodných špor-
tov i zábavy. Venovať sa tu môžete plachteniu, rybolovu, adrenalínovým športom 
a atrakciám, ktorých kulisu tvorí vodná hladina. Podniknite výlet na palube lode 
na neďaleké ostrovy Gozo a Comino. Sú čarovné. Comino si dodnes zachovalo ráz 
pokojného ostrovčeka. Vládne tu magický kľud, ktorý priťahuje milovníkov roman-
tiky. Je stredomorskou záhradou a  jednou z  mála prírodných rezervácií v  celom 
Stredomorí. Na  romantiku západov slnka nad týmto vzácnym miestom, ktoré je 
dodnes takmer neobývané, nezabudnete. K najobľúbenejším výletom patrí plavba 
na neďaleký ostrov Gozo, ktorý kontrastuje s rovnou Maltou svojimi vŕškami. Má je-

dinečnú prírodnú kulisu – topí sa v zeleni, ktorá pokrýva jeho horské hrebene. Krá-
sa pozvoľne sa zvažujúceho pobrežia, výnimočnosť jeho pláží a pestrý podmorský 
svet priťahujú na Gozo tisíce návštevníkov. Obidva tieto výnimočné ostrovy, ktoré 
konzervujú dlhé stáročia jedinečné prírodné bohatstvo a sú rozsiahlou botanickou 
záhradou, môžete obdivovať aj z letoviska Marfa s pobrežím pripomínajúcim raj 
na zemi a ktoré je stabilnou súčasťou našej ponuky na Malte. Nachádza sa na najse-
vernejšom cípe ostrova v susedstve pokojnej maltskej dedinky Cirkewwa a nájde-
te v ňom najkrajšie a najromantickejšie pláže Malty. Paradise Bay je jedinečná zlatá 
pláž a tiež názov hotela, v ktorom strávite pokojnú, čarovnú dovolenku. Lebo také 
je letovisko Marfa. Je atraktívnou turistickou lokalitou pre vyznavačov kľudného, 
ničím nerušeného relaxu. Tu rozhodne nepocítite hektický turistický ruch typický 
pre množstvo vyhľadávaných stredísk. V Marfe si skutočne oddýchnete. Príjemný 
je slnečný kúpeľ na romantickej pláži Paradise Bay a rovnaký nádych má lodný vý-
let na sesterské ostrovy Comino a Gozo. Marfa je skvelým miestom pre nerušený 
oddych, je ale aj výborným východiskovým bodom pre poznávanie Malty a jej oko-
lia. V tunajšom prístave kotvia lode spájajúce Maltu s blízkym súostrovím. Podmor-
ský svet severného cípu Malty uchváti milovníkov potápania a šnorchlovania. Pláže 
obmýva azúrové more so skvelou viditeľnosťou. Pobrežie je mimoriadne členité. Je 
domovom obrovského množstva rýb a morských živočíchov. Tento kút ostrova je 
najideálnejším miestom pre poznávanie pokladov mora. Sídli tu škola potápania, 
vodného lyžovania i kanoistiky. Ostrov Malta si získal mimoriadnu obľubu a pria-
zeň u našich klientov a aj v sezóne 2013 máme v ponuke tie najpríťažlivejšie ciele 
na Malte – komplexne vybavené hotely v bezprostrednej blízkosti modernej tu-
ristickej infraštruktúry strediska Mellieha  s  jedinečným hotelom Seabank Resort 
and Spa, i pokojné pôvabné letoviská, akými bezpochyby sú Marfa a Cirkewwa so 
svojou rozprávkovou plážou Paradise Bay. 



Malta

Ramla Bay Resort HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 630 EUR/8 DNÍ 

WWW.RAMLABAYRESORT.COM

Prijmite pozvanie na  dovolenku v  krásnom kúte 
tohto malebného ostrova, odkiaľ máte jedinečný 
výhľad na ostrovy Comino a Gozo. Hotelový resort 
Ramla Bay vás očarí unikátnym štýlom s nádychom 
exotickej architektúry z  ostrova Bali. Vďaka ideál-
nej polohe priamo na súkromnej piesočnatej pláži, 
jedinečnej ponuke all inclusive služieb, v  ktorých 
ako bonus majú hoteloví hostia zdarma aj výlet 
na čarokrásny ostrov Comino, je skvelým miestom 
predurčeným pre čarovnú rodinnú dovolenku. Ele-
gancia hotelového interiéru, chutná mediteránska 
kuchyňa a  nesmierna pohostinnosť personálu sú 
prísľubom príjemného pobytu v skutočnom prázd-
ninovom raji. Vďaka komplexnosti, rozsahu a  kva-
lite ponúkaných služieb odporúčame Ramla Bay aj 
náročnejším klientom. Hotel má navyše jedinečnú 
polohu. Nachádza sa na  jednom z  najčarovnejších 
miest na Malte. Priamo na vlastnej pláži a iba na do-
hľad od najpovestnejšej pláže na ostrove – Mellieha 
Bay. Pobrežie je v tejto časti Malty rôznorodé a mi-
moriadne členité. Je plné prírodných kontrastov. 
Okolie hotela Ramla Bay je toho dôkazom. Ak sa 
budete chcieť zabaviť, nakúpiť si, alebo si len tak 
užívať atmosféru príjemného maltského letoviska, 
akým Mellieha bezpochyby je, navštívte centrum 
strediska. Záleží len na  vás, akú cestu si zvolíte, či 
pešiu prechádzku alebo cestu autobusom, ktorý 
premáva pravidelne a pre hotelových hostí je zdar-
ma. Na melliešskej promenáde vládne príjemná at-
mosféra. Schádzajú sa tu turisti i domáci zo širokého 
okolia. Z Melliehy si určite okrem tradičných suve-
nírov odnesiete aj mnoho spomienok na  prekrás-
nu dovolenku. Stredisko patrí k  najobľúbenejším 
cieľom turistov na  Malte a  získalo si veľkú priazeň 
aj u našich klientov. Práve v blízkosti tohto vychýre-
ného letoviska vám ponúkame nádherný hotelový 
areál so širokou škálou mimoriadne kvalitných slu-
žieb. Ramla Bay Resort je komfortným prázdnino-
vým domovom pre svojich hostí. 

POLOHA: priamo na  súkromnej piesočnatej pláži 
• areál hotela je vzdialený od  známeho letoviska 
Mellieha Bay s  najznámejšou piesočnatou plážou 
na  ostrove cca 1 km (zdarma transfer do  letoviska 
Mellieha Bay každý deň okrem nedele a sviatkov) 

PLÁŽE: hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do  mora • ležadlá a  slnečníky priamo 
na pláži zdarma • plážové osušky za poplatok

POPIS HOTELA: príjemne a  štýlovo zariadená 
vstupná hala s recepciou • all inclusive bar s kaviar-
ňou • tanečná sála a nočný bar • hlavná hotelová kli-
matizovaná reštaurácia s terasou • pool bar • lounge 
bar • internet (za poplatok) • miestnosť s detskými 
hrami a automatmi • minimarket • detský klub • ho-
tel disponuje tromi bazénmi: dva bazény sú vonkaj-
šie a jeden krytý • ďalej detský bazén • sauna, vírivka 
a parná sauna (vstup len pre dospelých) • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • wi-fi na re-
cepcii zdarma, na izbe za poplatok

ŠPORT A  ZÁBAVA: medzinárodné hotelové ani-
mácie - večerné predstavenia a zábavné programy 
• stolný tenis • vodné pólo • diskotéky • fitnesscen-
trum a  relaxačné centrum so saunami • ponuka 
vodných športov na  pláži (za  poplatok) a  možnosť 
zapožičať si kanoe alebo vodný bicykel zdarma 

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek • klimatizácia • te-
lefón • TV • trezor na  izbe za  poplatok • minibar – 
jeho prvé naplnenie pri príchode je v cene • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na 
vlasy • balkón s  posedením • možnosť ubytovania 
v izbách s výhľadom na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE: formou ultra all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne alkoholické a  nealkoholické nápoje počas 
dňa • bohatá ponuka miešaných drinkov • ľahké stu-
dené a  teplé občerstvenie vo vybraných hodinách 

MARFA
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počas dňa (snack, toasty, sendviče, koláče, zákusky) 
• čaj, káva, koláče, sladké pečivo • v cene all inclu-
sive jedenkrát počas pobytu lodný výlet na ostrov 
Comino • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na hote-
lovej pláži zdarma • zdarma vstup do suchej a parnej 
sauny • hotelové animácie a miniklub • vodné bicyk-
le a  kanoe • transfer do  letoviska Mellieha (každý 
deň okrem nedele a sviatkov) 

 SENECA KLUB: slnečné dovolenkové dni vám 
počas prázdninových mesiacov bezpochyby spes-
trí hotelový animačný tím, ktorého súčasťou je aj 
slovensky hovoriaci animátor. Rôzne denné či ve-
černé aktivity a kolektívne hry ponúkajú jedinečnú 
príležitosť skvele sa zabaviť a spoznať nových ľudí. 
Detský miniklub sa zase postará o  zábavu vašich 
malých ratolestí a na chvíľu ich zamestná hrami, či 
športovými disciplínami. 

CENNÍK VIĎ STR. 361

Resort & Spa

MARFA
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

seneca.sk/video 107
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Seabank HOTEL Resort & Spa

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 672 EUR/8 DNÍ 

WWW.SEABANKHOTEL.COM

Elegantný hotel Seabank je postavený a  kom-
pletne zrekonštruovaný v  duchu modernej ar-
chitektúry. Vzorne vedený hotelový komplex, 
ležiaci oproti najkrajšej a  najväčšej pláži na 
ostrove na Malte, vám s  potešením prinášame 
aj v tohtoročnej letnej sezóne.  Na svoje si príde 
každý hosť túžiaci po oddychu a kvalitne stráve-
nej dovolenke.   Čakajú na vás zábavné progra-
my, aktivity pre deti, možnosti výletov do hlav-
ného mesta Valletta, na ostrovy Gozo či Comino. 
Vychutnajte si turecký kúpeľ, saunu či vírivku 
a  zabudnite na starosti všedných dní. Návšteva 
niektorej z  reštaurácií so špecialitami z  rôznych 
kútov sveta bude pre vás dozaista kulinárskym 
zážitkom. Vysoká úroveň služieb,  ochotný per-
sonál  a bohatý all inclusive program je predpo-
kladom na strávenie neopakovateľných chvíľ, na 
ktoré budete radi spomínať. Je skvelým dovolen-
kovým cieľom pre rodiny s  deťmi, pre milovníkov 
športu, ale predovšetkým pre nadšencov tej pravej 
plážovej dovolenky.  A  to všetko na  nádhernom 
mieste s peknou prírodnou scenériou v komplexne 
vybavenom hotelovom areáli.  Krásne pláže, jedi-
nečná príroda najnavštevovanejšej časti maltského 
pobrežia a blízkosť mimoriadne obľúbeného turis-
tického centra – to je dovolenka v Seabank. Všetky 
prednosti Malty má obyvateľ tohto hotela na do-
sah. Získa si vašu priazeň. Pre poznávaniachtivých 
je pripravená pestrá paleta fakultatívnych výletov, 
z ktorých si zaručene vyberiete. Stredisko Mellieha 
Bay  má výbornú východiskovú pozíciu  pre návšte-
vu okolitých miest. Či už sa rozhodnete  pre polden-
ný výlet do „Mesta palácov“ -  Valletty, celodennú 
plavbu cez najčarovnejšie miesta  Malty, plavby na 
ostrov Gozo, Comino či modrú lagúnu, zaručene bu-
dete z  Malty odchádzať nadšení. Neváhajte a  prij-
mite naše pozvanie  k návšteve Malty, ktorá naplní 
vaše dovolenkové predstavy.  

POLOHA: hotel situovaný v  blízkosti priestrannej 
známej piesočnatej pláže Mellieha Bay, ktorú odde-
ľuje len miestna komunikácia • cca 800 m od histo-
rického centra mestečka Mellieha  • cca 25 km od 
hlavného mesta Valletta • oproti hotela je autobu-
sová zástavka, z ktorej pravidelne  premávajú spoje 
do Valletty, Sliemy, Bugibby

PLÁŽE: krásna pláž Mellieha Bay s jemným zlatis-
tým pieskom s  pozvoľným vstupom do  mora cca 
30 m od hotela • slnečníky a  ležadlá (za poplatok) 
• plážové osušky za vratný depozit

POPIS HOTELA: štýlovo a  moderne zariadená 
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • bar 
• niekoľko á la carte reštaurácií so špecialitami ku-
chárskeho umenia z rôznych krajín sveta • obchodík 
so suvenírmi • detské ihrisko • slnečníky a  ležadlá 
pri bazéne zdarma • nový vnútorný bazén • turecký 
kúpeľ • whirlpool • fitnes • sauna • obchod so suve-
nírmi • práčovňa a sušiareň (za poplatok) 

ŠPORT A  ZÁBAVA: denné aktivity a  športové 
súťaže pre deti i  dospelých • večerné predstave-
nia a  zábavné programy – hudba • stolný tenis • 
volejbal •  pestrá ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok) • detská minidisko • zábavné centrum 
pre deti 

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
wifi • klimatizácia • minibar • telefón • sat TV • sušič 
na vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou a  WC) •  trezor • balkón s  posedením • mož-
nosť prípravy kávy a  čaju na izbe  • možnosť izieb 
s výhľadom na  bazén (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ULTRA ALL INCLUSIVE: skoré aj neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou  švédskych sto-
lov vrátane nápojov • bohatý výber predjedál, 
hlavných jedál a  dezertov • počas dňa podávané 
vybrané alkoholické, miešané a  nealkoholické ná-

MELLIEHA BAY
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poje •  bohatý snack počas dňa • ležadlá a  slneč-
níky pri bazéne zdarma • medzinárodný animačný 
program pre deti i dospelých • večere v a´la carte 
reštauráciách: maltská, brazílska, ázijská, orientál-
na, talianska (nutná rezervácia vopred) • pre deti je 
určená zábavná „Jungle reštaurácia“, kde sa podá-
va detské menu (nutná rezervácia vopred) • 1 x za 
pobyt zdarma bowling 

 SENECA KLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám 
dovoľujeme ponúknuť na spestrenie  vášho aktív-
neho  pobytu osvedčené  hotelové organizované 
animácie najmä počas letných prázdnin. Denné 
i  večerné aktivity jedinečným spôsobom oboha-
tia váš dovolenkový program. Zapojte sa spoloč-
ne s  vašimi priateľmi a  rodinou do rôznych súťaží  
a hier plných pohybu, zábavy a detského smiechu, 
ktoré budú dozaista príjmeným spestrením va-
šich letných dovolenkových dní. 

CENNÍK VIĎ STR. 361

MELLIEHA BAY
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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Paradise Bay HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 441 EUR/8 DNÍ 

WWW.PARADISE-BAY.COM

Vlny Stredozemného mora a súkromná pláž tvoria 
kulisu nesmierne príjemného hotela Paradise Bay, 
ktorý sme na  základe vášho veľkého záujmu s  ra-
dosťou opäť zaradili do  našej ponuky. Je skvelým 
dovolenkovým cieľom pre rodiny s  deťmi, pre mi-
lovníkov športu, ale predovšetkým pre nadšencov 
tej pravej plážovej dovolenky, a  to všetko na  nád-
hernom mieste s  peknou prírodnou scenériou 
v komplexne vybavenom hotelovom areáli. Paradi-
se Bay leží priamo na vlastnej pláži neďaleko jednej 
z  najčarovnejších pláží na  Malte – Paradise Beach. 
Rozprávkové možnosti pre zábavu tu majú aj naj-
menší - je tu detské ihrisko, herňa a krásne pozvoľne 
sa zvažujúce pobrežie s  jemným pieskom a azúro-
vým morom je ideálne pre detské šantenie a vod-
né športy. Na svoje si tu prídu i športoví nadšenci. 
Počas dovolenky v tomto hoteli si príjemne aktívne 
oddýchnete. Tenis, vodné športy, plachtenie, ad-
renalínové atrakcie pre deti i dospelých - sú lákad-
lom pre športuchtivých turistov. V  Paradise Bay je 
profesionálna škola potápania, skvelé podmienky 
pre tento atraktívny šport sú na  známej Paradise 
Beach a  tiež na  pobreží blízkych ostrovov Comino 
a Gozo, na ktoré pravidelne premáva loď z prístavu, 
ktorý sa nachádza na dosah od hotela. Hotel svojim 
prázdninovým obyvateľom ponúka okrem oddychu 
na krásnych plážach aj skvelú starostlivosť hotelo-
vého personálu a širokú škálu služieb. Paradise Bay 
je skvelým dovolenkovým cieľom pre tých, ktorí 
vyhľadávajú pokojný relax na  dosah od  modernej 
infraštruktúry. Hotel si vás získa príjemnou atmo-
sférou, ktorá vládne v jeho areáli. Má charakter prí-
vetivého prázdninového sídla. Ponúka pokojnú, ale 
súčasne nesmierne pestrú dovolenku. Krásne pláže, 
jedinečná príroda najnavštevovanejšej časti malt-
ského pobrežia a blízkosť mimoriadne obľúbeného 
turistického centra – to je dovolenka v Paradise Bay. 
Všetky prednosti Malty má obyvateľ tohto hotela 
na dosah. Získa si vašu priazeň. 

POLOHA: priamo na súkromnej piesočnatej pláži 
• cca 900 m od  prekrásnej pláže Paradise Beach • 
areál hotela je vzdialený od  známeho letoviska 
Mellieha Bay cca 5 minút jazdy autobusom • hotel 
sa nachádza v  bezprostrednej blízkosti ostrovov 
Comino a  Gozo • 50 m od  hotela je autobusová 
zastávka, z  ktorej pravidelne premávajú spoje 
do Mellieha Bay, Vallety, Sliemy, Bugibby 

PLÁŽE: hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora priamo pri hoteli • ležadlá a sl-
nečníky priamo na pláži zdarma • jedna z najkraj-
ších pláží ostrova – Paradise Beach je vzdialená cca 
900 m od hotela

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • 2 bary 
• hlavná hotelová reštaurácia „Il – Merill“ s  pano-
ramatickým výhľadom na more • snack bar • inter-
net (za poplatok) • miestnosť s hracími automatmi 
• biliard • minimarket • kaderníctvo • detský klub 
• konferenčná miestnosť • bazénový komplex pri-

pomínajúci rybu pozostáva z troch bazénov, jeden 
z nich je určený pre deti • rozsiahly krytý plavecký 
bazén s oddelenou časťou pre najmenších • sauna, 
vírivka • slnečníky a  ležadlá pri bazéne a  na  pláži 
zdarma • wi-fi

ŠPORT A  ZÁBAVA: animácie a  zábavné progra-
my • diskotéky • 2 tenisové kurty • stolný tenis • 
vodné pólo • fitness centrum a relaxačné centrum 
so saunami a vírivkou • na pláži profesionálna škola 
potápania Gold Palm pre začiatočníkov i pokroči-
lých • široká ponuka vodných plážových športov 
(za  poplatok) • možnosť podniknúť lodný výlet 
na blízke ostrovy Comino, Gozo a k Modrej lagúne 
z prístavu neďaleko hotelového areálu, plavba trvá 
približne 1,5 hodiny a počas nej si vychutnáte pre-
krásnu vyhliadku na pobrežie - na jednotlivé záto-
ky, útesy a jaskyne.

UBYTOVANIE: mimoriadne vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo dvoch 
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prísteliek • všetky izby majú priamy alebo bočný 
výhľad na more • klimatizácia • telefón • TV • rádio 
• varná kanvica • žehlička a žehliaca doska • chlad-
nička • trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón 
s posedením 

STRAVOVANIE: polpenzia plus - raňajky a večere 
formou švédskych stolov s nápojmi • možnosť do-
objednania all inclusive (za príplatok)

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne nealkoholické a alkoholické ná-
poje podávané v hotelovm režíme  • občerstvenie 
počas dňa • 1 x za pobyt minibar naplnený vínom, 
pivom, džúsmi a vodou • zdarma transfer z hotela 
do mesta Sliema (zabezpečený každý deň )

CENNÍK VIĎ STR. 360

CIRKEWWAdieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Luna Holiday Complex HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 301 EUR/8 DNÍ  

WWW.LUNAHOLIDAYCOMPLEXMALTA.COM

Skvelá poloha hotela Luna Holiday Complex ne-
ďaleko nádhernej piesočnatej pláže Mellieha Bay 
a  zároveň poľahky dostupného centra mestečka 
Mellieha vytvára všetky predpoklady pre strávenie 
príjemnej dovolenky. Ponúka pestrú paletu dopln-
kových služieb, preto nepochybujeme o tom, že kaž-
dý jeho prázdninový obyvateľ si nájde v hotelovom 
areáli určite niečo, čo spríjemní jeho vysnívaný pobyt 
na ostrove Malta. Tí, ktorí uprednostnia vlastnú prí-
pravu jedál, určite privítajú možnosť nákupu v super-
markete priamo v hotelovom areáli za miestne ceny, 
avšak pre tých, ktorí majú radi pohodlie, je tu mož-
nosť polpenzie. Sme presvedčení o tom, že v ňom za-
žijete pokojnú, ničím nerušenú dovolenku, na ktorej 
si zaručene oddýchnete a načerpáte nové sily.

POLOHA: vzdialený od  dlhej známej piesočnatej 
pláže Melieha Bay cca 300 m • od historického centra 
mestečka Mellieha, v ktorom sa nachádzajú reštau-
rácie, kaviarničky a obchodíky, delí hotel cca  800m 

PLÁŽE: nádherná a  zároveň najväčšia piesočnatá 
pláž na ostrove Mellieha Bay s pozvoľným vstupom 
do mora vzdialená od hotela cca 300 m – slnečníky 
a ležadlá (za poplatok)

POPIS HOTELA:  moderný hotelový komplex po-
zostávajúci z  viacerých ubytovacích častí • štýlovo 
zariadená vstupná hala s recepciou a  kaviarňou • lo-
unge bar s príjemným posedením • štýlová hotelová 
reštaurácia • obchodík so suvenírmi • supermarket • 
bar na terase • dva bazénové areály – v dolnej čas-
ti hotela pri pool bare priestranný bazén s oddele-
nou časťou pre deti a  hydromasážou,  druhý bazén 
na  streche hotela s  nádherným panoramatickým 
výhľadom na  záliv Mellieha Bay a   sesterské ostro-
vy Comino a Gozo • hracie automaty (za poplatok) • 

internet • fitness • slnečníky a  ležadlá pri bazénoch 
zdarma • wi-fi na recepcii zdarma

ŠPORT A  ZÁBAVA: večerná hudba a  zábavné 
programy vo vybraných dňoch • miestnosť s projekč-
nou TV • miestnosť s video hrami • bohatá ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové štú-
diá s  možnosťou prístelky • klimatizácia (za  prípla-
tok) • telefón • ventilátor • balkón s posedením s boč-
ným výhľadom na more • možnosť štúdia s priamym 
výhľadom na more (za príplatok) • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • v kuchynskom kúte 
so základným vybavením sa nachádza varič, rúra 
na pečenie s grilom, chladnička a stôl so stoličkami 

STRAVOVANIE: bez stravy, možnosť priplatiť si 
polpenziu – raňajky a večere formou švédskych sto-
lov bez nápojov 

CENNÍK VIĎ STR. 360
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OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 518 EUR/8 DNÍ 

WWW.MELLIEHABAYHOTEL.COM

Tento žiadaný hotel so svojimi pestrými službami 
a  jedinečnou atmosférou sme sa po rekonštrukcii 
izieb a v celkom novom šate rozhodli opäť zaradiť 
do našej ponuky. Jeho poloha v blízkosti ostrovov 
Comino a  Gozo a  zároveň s  výhľadom na  jednu 
z  najkrajších a  najrozľahlejších piesočnatých plá-
ži celého ostrova Malta, po  ktorej dostal Mellieha 
Bay aj svoje meno, predurčuje toto miesto k  strá-
veniu tej pravej letnej, plážovej dovolenky. Prirá-
tajte k  tomu kvalitné ubytovanie, pestrú stravu, 
možnosť služieb all inclusive, príjemné prostredie 
priestranného areálu a tento prázdninový komplex 
umiestnený na dosah od povestnej pláže a navyše 
s vlastnou súkromnou piesočnatou plážou, sa prá-
vom stane miestom, kam sa budete radi vracať.

POLOHA: priamo na  brehu mora v  blízkosti dlhej 
známej piesočnatej pláže Mellieha Bay • cca 2 km 
od historického centra mestečka Mellieha

PLÁŽE: pred hotelom súkromná piesočnatá pláž  
(ležadlá a  slnečníky zdarma) • nádherná piesočnatá 
pláž Mellieha Bay s pozvoľným vstupom do mora cca 
100 m od hotela – slnečníky a ležadlá (za poplatok)

POPIS HOTELA: hotelový komplex pozostávajúci 
z viacerých ubytovacích častí zasadených do príjem-
nej exotickej záhrady • štýlovo zariadená vstupná hala 
s recepciou a zmenárňou • kaviareň s bufetom • loun-
ge bar • nočný klub • priestranná hotelová reštaurácia 
• obchodík so suvenírmi • bar na terase • dva bazénové 
areály nachádzajúce sa na obidvoch stranách hotela: 
dva veľké vonkajšie bazény a 2 detské bazény • detské 
ihrisko • detské automaty • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na súkromnej hotelovej pláži zdarma

ŠPORT A  ZÁBAVA: večerné predstavenia a  zá-
bavné programy – hudba, disko • denné aktivity • 

tenis •  ihrisko na  petang • miestnosť s  vide ohrami  
• ponuka vodných športov na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek ( poscho-
dová posteľ) • klimatizácia • telefón • sat TV • sušič 
na vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón • všetky izby majú výhľad na more 

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov • možnosť služieb 
all inclusive (za príplatok)

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane nápojov • bohatý 
výber predjedál, hlavných jedál a  dezertov • počas 
celého dňa podávané vybrané alkoholické a nealko-
holické nápoje • snack počas dňa • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na hotelovej pláži zdarma

CENNÍK VIĎ STR. 360
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dieťa
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Naša TOP ponuka
hotel ACAPULCO BEACH ***** 

+

all inclusive, bazénový komplex , 2 dospelí + 2 deti ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 9 251 km2  Počet obyvateľov: 885 800
 Hlavné mesto: Nikózia  Mena: euro / turecká líra

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 29 °C 32 °C 33 °C 35 °C 32 °C 30 °C

Teplota vody 21 °C 23 °C 26 °C 26 °C 25 °C 23 °C

8 dní, letecky  
len 350 €/osoba

Larnaka

Kyrenia

Famagusta
Ercan

Nikózia



Cyprus
Tretí najväčší ostrov v  Stredozemnom mori, ktorý bol v  roku 
1974 rozdelený na severný Cyprus - turecká časť a  južný Cyp-
rus - grécka časť, sa stal mimoriadne obľúbenou destináciou 
mnohých cestovateľov najmä pre jeho strategickú polohu me-
dzi Áziou, Európou a  Afrikou. Ostrov, kde sa z  morskej peny 
zrodila bohyňa krásy a lásky Afrodita, je ohurujúci svojou viac 
ako 9 tisíc rokov starou históriou ovplyvnenou mnohými kultú-
rami, nádhernou prírodou pohoria Troodos, čarovnými piesoč-
natými a  kamienkovými plážami a  tradičnou pohostinnosťou 
miestnych obyvateľov. V  súčasnosti predstavuje pestrú zmes 
kultúr: uličky v  historických štvrtiach miest sa prelínajú s  tra-
dičnou ostrovnou, ale aj orientálnou architektúrou. Na ostrove 
sú aj vynikajúce podmienky pre windsurfing, vodné lyžovanie 
a potápanie. Zážitkom pre všetkých je určite aj návšteva hlav-
ného mesta Nikózie, posledného rozdeleného hlavného mesta 
na  svete. Cyprus to sú nielen kilometre krásnych pláží a  prie-
zračné čisté vody Stredozemného mora, ale aj oku lahodiace 
olivové háje, popretkávané eukalyptovníkmi a  citrusovníkmi, 
32 druhov voľne rastúcich orchideí, miesta, kde sa aj dnes liah-
nu obrovské korytnačky, cválajú divé somáriky a  zvuk cikád 
je všadeprítomný. V  sezóne 2015 vám s  radosťou prinášame 
osvedčené nádherné letoviská s  krásnymi plážami v  severnej 
tureckej časti ostrova Cyprus  - Kyrenia a Famagusta. 

KYRENIA
Toto malebné mestečko, v turečtine Girne, je centrom väčšiny turistických 
aktivít na severnom pobreží. Okúzľujúci Kyrenijský prístav plný farebných 
lodí a  jácht, obklopený miestnymi reštauráciami, barmi a  kaviarničkami 
v kombinácii s ohromným hradom pieskovej farby patrí k jednému z naj-
krajších cyperských miest. Od hlavného mesta Severného Cypru, Nikózie, 
je Kyrenia vzdialená necelých 30 minút a  dnes je rušným a  živým cen-
trom zábavy, ktoré je vyhľadávané ako miestnymi, tak aj turistami z celého 
sveta. Ak sem počas vašej dovolenky zavítate, určite nesmiete vynechať 
zachovalú pevnosť Kyrenijského hradu, kde v múzeu lodných vrakov ob-
javíte jednu z najstarších potopených lodí, ktoré kedy boli pri cyperskom 
pobreží nájdené. Oblasť Kyrenia má ideálnu polohu a okrem trávenia dňa 
na niektorej z krásnych pieskových pláží na slniečku, máte možnosť pod-
niknúť výlety aj do ďalších oblastí ostrova. Na svoje si prídu milovníci his-
tórie a hradov, ktoré nájdete na vrcholkoch Kyrenijského pohoria v objatí  
zachovalej prírody. Priamo nad mestom Kyrenia, uprostred hôr sa týčia 
dve hradné zrúcaniny, zrúcanina hradu Sv. Hillariona z 10. storočia a zrú-
canina hradu Buffavento. K turisticky najzaujímavejším miestam patrí bý-
valé gotické opátstvo Bellapais, postavené na vrchole skalnatého výbežku. 
Výhľad z  týchto miest vo vás zanechá pocit úžasu ešte dlho po návrate 
z vašej vysnívanej dovolenky. 

FAMAGUSTA
V  minulosti sa jednalo o  jeden z  najdôležitejších historických prístavov 
v  Stredomorskej oblasti, ktorý patril k  najbohatším miestam na celom sve-
te. Ku koncu 13. storočia sa Famagusta stala hlavným lodným prekladiskom 

a  získala tak nesmierne bohatstvo a  význam.  Dokonca aj významný britský 
dramatik William Shakespeare si vybral Famagustu za miesto, kde sa odohráva 
dej jednej z jeho drám Othello. Sídlo viacerých kresťanských chrámov a mešít, 
ktorého zaujímavosťou je katedrála Sv. Mikuláša, najväčšia stredoveká stavba 
v meste, ktorá konvertovala na mešitu Lala Mustafa Pasha (Lala Mustafa Pasha 
bol turecký vezír, ktorý dobýjal Cyprus). V polovici 20. storočia sa táto oblasť 
otvorila turistom a stala sa centrom cestovného ruchu na celom ostrove. Dnes 
je najdôležitejším historickým, kultúrnym a  turistickým centrom Severného 
Cypru. V okolí hradbami obohnaného mesta Famagusta, v nádhernom oblúku 
Famagustského zálivu, pýšiaceho sa prvotriednymi plážami a priezračne čis-
tým morom, vyrástli nádherné hotelové rezorty, ktoré sú pripravené uspokojiť 
všetky predstavy dovolenkárov po dokonalom oddychu. Famagusta je ideálne 
miesto pre kombináciu aktívnej dovolenky a oddychu na nádherných piesoč-
natých plážach s  jemným pieskom. V  regióne je možné nájsť archeologické 
vykopávky antického mesta Salamis, s  ruinami rímskeho divadla, mestských 
kúpeľov či množstva mramorových sôch. Najzaujímavejšou časťou Famagusty 
je štvrť Varosha, v minulosti vychytená turistická oblasť s  luxusnými hotelmi 
a reštauráciami, kde dovolenku trávili známe filmové osobnosti. V roku 1974, 
keď mesto ovládla turecká armáda, ušli miestni grécki Cyperčania na juh v do-
mnení, že sa po čase vrátia späť do svojich domovov. Dodnes sa tak vzhľadom 
na nevyjasnené majetkové pomery nestalo a dnes nesie Varosha názov „Mesto 
duchov“. Prázdne ulice, obchody s tovarom, opustené autá pred domami, ho-
tely, školy, všetko zakonzervované časom.   

Najúchvatnejšou časťou Severného Cypru je polostrov Karpas, dlhý prst, ktorý 
sa tiahne nad Famagustou a ukazuje k ázijskej pevnine. Nachádzajú sa tu tie 
najúžasnejšie pláže na ostrove a nádherná divoká príroda. 
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Acapulco Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 532 €/8 DNÍ 
OD 700 €/11 DNÍ

WWW.ACAPULCO.COM.TR

Sme veľmi radi, že sme do našej tohtoročnej po-
nuky mohli opäť zaradiť aj tento unikátny hotelo-
vý komplex. Je výnimočný predovšetkým svojou 
polohou priamo na prekrásnej pláži s  jemným 
pieskom, ktorá je vsadená v  pokojnom zálive 
s  belasým morom. Pozvoľný vstup do mora ju 
predurčuje nielen pre rodiny s  deťmi, ale aj pre 
menej zdatných plavcov. Či sa už rozhodnete trá-
viť svoje voľné chvíle na piesočnatej pláži alebo 
na slnečnej terase pri bazéne, všade na vás bude 
dýchať  výnimočná dovolenková atmosféra toh-
to miesta. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je 
starostlivo udržiavaná záhrada, ktorá vás bezpo-
chyby očarí a  spríjemní vám chvíle vášho dovo-
lenkového oddychu. Rozmaznávať sa nechajte 
v spa a wellness centre, ktoré je skutočnou oázou 
krásy, zdravia a relaxu. Na tých najmenších čaká 
úžasný bazénový komplex a  istotne ich zláka aj 
aquapark a  lunapark. Nudiť sa tu však nebudú 
ani dospelí, a  to vďaka kasínu, kde si prídu na 
svoje predovšetkýn milovníci nočného života. Ak 
patríte medzi aktívnych dovolenkárov, postará 
sa o  vás profesionálny animačný tím. Ich pestrý 
program, súťaže a hry pre deti i dospelých obo-
hatia vaše prázdninové dni radosťou, smiechom 
a  dobrou náladou. Pre gurmánov je pripravená 
štýlová reštaurácia s terasou a očarujúcim výhľa-
dom na more. Luxusne zariadené hotelové izby 
vás hneď pri vstupe zaiste presvedčia, že ste si 
vybrali správne. Tento štýlový komplex v  sebe 
kombinuje perfektnú polohu priamo na pláži, 
eleganciu interiérov a vysokú kvalitu hotelových 
služieb. Nechajte sa zlákať našou neodolateľnou 
ponukou a doprajte si dovolenku snov v prekrás-
nom prostredí hotelového komplexu Acapulco 
Beach. Sme presvedčení o tom, že si tu prídu na 
svoje aj tí náročnejší z vás. 

POLOHA: približne 8  km od  mesta Kyrenia • pria-
mo na nádhernej piesočnatej  pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • v blízkosti sa nachádza golfo-
vý klub • 28 km od letiska v Nikózii (letisko Ercan) • 
autobus do mestečka Kyrenia (za poplatok) 

PLÁŽE: priamo na širokej a  dlhej pláži s  jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora • Sandy bar 
pri pláži (počas dňa zdarma) • Beach bar (vo večer-
ných hodinách zdarma) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma • kanoe (za poplatok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: hotelový 
komplex pozostávajúci z  hlavnej budovy, novovy-
budovanej časti Pine Court I a II a viliek vsadených 
do udržiavanej záhrady • vstupná hala s  recepciou 
• hlavná reštaurácia s terasou a výhľadom na more 
• lobby bar (za poplatok) • Sandy bar pri pláži  (po-
čas dňa zdarma) • plážový bar (vo večerných hodi-
nách zdarma) • pool bar (za poplatok) • Aphrodite 
bar (za poplatok) • disko bar (za poplatok) • 2 a`la 

carte reštaurácie (za poplatok) • vonkajší bazénový 
komplex s aquaparkom (slnečníky a  ležadlá zadar-
mo) • vnútorný bazén • detský bazén • detské ihrisko 
• lunapark (za poplatok) • wellness (za poplatok) • 
fitnescentrum  • možnosť prístupu na internet (za 
poplatok) • Wi-Fi pripojenie (za poplatok) • mini 
market • kaderník • požičovňa áut • hotelový foto-
graf • kongresová hala  

ŠPORT A ZÁBAVA: aquapark • detské ihrisko a mi-
niklub • herňa • lunapark (za poplatok) • amfiteáter • 
tenisové kurty (za poplatok) • plážový volejbal • stol-
ný tenis • šipky • biliard (za poplatok) • kasíno  

UBYTOVANIE: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek v hlavnej budo-
ve alebo novovybudovanej časti Pine Court I a  II 
• vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC a sušič vlasov) • klimati-
zácia • trezor (za poplatok) • satelitná TV • telefón 
• minibar ( za poplatok) • balkón s posedením

KYRENIA dieťa do 13 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane miestnych alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj (počas dňa 
v  Sandy bare, vo večerných hodinách v  plážovom 
bare) • slnečníky, ležadlá a matrace pri bazénoch a na 
pláži • animácie • plážové osušky • aquapark

 SENECA KLUB: aj v  tohtoročnej sezóne vám 
na spestrenie vašich dovolenkových dní a aktívne vyu-
žitie voľného času ponúkame bohatý denný aj večerný 
animačný program, ktorý v rámci našej klubovej dovo-
lenky organizujú slovensky hovoriaci animátori v spo-
lupráci s  hotelovým animačným tímom počas prázd-
ninových mesiacov. Slovenský animátor sa postará aj 
o najmenších hotelových návštevníkov a pomôže s ich 
zapojením sa do loptových hier, maľovania a kreslenia, 
či stavania hradov z piesku.  

CENNÍK VIĎ STR. 363

Family Resort & Waterpark

KYRENIA

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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Salamis Bay Conti HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 518 €/8 DNÍ 
OD 665 €/11 DNÍ

WWW.SALAMISBAY-CONTI.COM

Výnimočný a mimoriadne obľúbený je exkluzívny 
hotel Salamis Bay Conti ležiaci v  letovisku Fama-
gusta, ktoré je nielen významným turistickým 
centrom severného Cypru, ale vďaka historickým 
pamiatkam spájajúcich rôzne kultúry sveta, sa 
stalo veľkým lákadlom na objavovanie dávnej 
histórie. Harmonické spojenie hotelového kom-
plexu s okolitou nedotknuteľnou prírodou vás za-
iste upúta už na prvý pohľad.  Úchvatný rozsiahly 
bazénový areál, novovybudovaný aquapark, milý 
a kvalifikovaný hotelový personál, kvalitné služby 
all inclusive, vynikajúca strava a  elegantné uby-
tovanie, ktoré uspokojí aj náročných klientov, to 
všetko sú atribúty pre naplnenie predstáv o  ide-
álnej dovolenke. Sme presvedčení, že sa na tomto 
jedinečnom mieste budete cítiť ako v raji na zemi. 
K dokonalému obrazu prispieva aj krištáľovo čisté 
more v  súlade s  nádhernou piesočnatou plážou 
na dosah. O  vaše nezabudnuteľné dni plné zá-
bavy a  nekonečného smiechu sa postará profe-
sionálny medzinárodný tím animátorov, ktorého 
súčasťou je aj slovenský animátor. Oddajte sa 
sladkému nič nerobeniu a  doprajte si zaslúžené 
chvíle oddychu. Načerpajte potrebnú energiu 
a  silu v  hotelovom spa a  wellness centre a  zver-
te sa do rúk profesionálnym masérom alebo si 
doprajte skrášľovacie procedúry. Pokiaľ máte 
hráčskeho ducha a  túžite po menšom vzrušení 
a adrenalíne, neváhajte a vstúpte do hotelového 
kasína. Hotel Salamis Bay Conti je pripravený spl-
niť vám všetky vaše priania. Toto  miesto, ktoré je 
zatiaľ masovým turizmom neobjavené, vo vás za-
nechá len tie najlepšie dojmy a krásne spomien-
ky. Zaručene si získa klientov všetkých vekových 
kategórií, ktorí chcú objavovať vždy niečo nové. 
Sme radi, že vám môžeme ponúknuť tento kvalit-
ný hotel s priateľskou atmosférou, ktorý  sa stane 
tohtoročným cieľom pre strávenie vašich  dovo-
lenkových chviľ plných oddychu a relaxu.

POLOHA: cca 8 km od mesta Famagusta (ľahko do-
stupné kyvadlovou dopravou) • areál hotela priamo 
pri piesočnatej pláži •  50 km od letiska v Nikózii (le-
tisko Ercan) 

PLÁŽE: nádherná dlhá piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá, matrace, slnečníky 
a plážové osušky zdarma 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: areál pozostáva 
z  hlavnej budovy, novovybudovanej luxusnej časti 
Salamis Park a  viliek umiestnených v  okolí bazéna • 
elegantne zariadená vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
pripojenie v priestoroch hotela (zdarma) • internetová 
kaviareň • hlavná reštaurácia s  terasou • lobby bar • 
pool bar • plážový bar • vonkajší rozľahlý bazén • det-
ský bazén • novovybudovaný aquapark • vnútorný ba-
zén • ležadlá, matrace a slnečníky pri bazénoch zdar-
ma • fitnescentrum • beauty centrum • kaderníctvo • 
turecké kúpele (masáže a peeling za poplatok) • sauna 
• jacuzzi • obchodná zóna • fotograf • kasíno

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok) • stolný tenis • šach • billiard (za popla-
tok) • fitnescentrum • masáže (za poplatok) • detský 
miniklub • detské ihrisko • novovybudovaný aquapark • 
amfiteáter • kino • diskotéka

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1 - 2 prísteliek v  hlavnej budove alebo 
v  novovybudovanej luxusnej časti Salamis Park  (za 
príplatok) • priestranné 2 - 3 lôžkové vilky s možnosťou 
1 - 2 prísteliek •  klimatizácia • telefón • mini bar (voda 
dopĺňaná denne - zdarma) • trezor (zdarma) • SAT TV • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s  vaňou, resp. 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • Wi-Fi pripojenie • balkón 
s posedením, resp. terasa

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere (diétne menu v ponuke) formou boha-
tých  a chutných švédskych stolov vrátane miestnych al-
koholických a nealkoholických nápojov • nealkoholické 

FAMAGUSTA dieťa do 13 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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a miestne alkoholické  nápoje počas dňa v lobby bare 
a  plážovom bare • podávanie ľahšieho občerstvenia 
počas vybraných hodín v areáli hotela (pizza, hambur-
ger, šaláty) • čaj, káva a koláčiky o piatej • ľahšie nočné 
občerstvenie • slnečníky, ležadlá, matrace a  plážové 
osušky pri bazéne a na pláži zdarma •  novovybudovaný 
aquapark • mini klub aj v slovenskom jazyku • animačný 
program pre deti aj dospelých

 SENECA KLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám do-
voľujeme ponúknuť na spestrenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu  osvedčené hotelové animácie 
organizované predovšetkým počas letných prázdnin. 
Slovensky hovoriaci animátor v spolupráci s hotelovými 
animátormi pre vás pripravili zaujímavé denné a večer-
né aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i tí najmenší. 
Rôzne súťaže  či pohybové hry vám určite spríjemnia 
chvíle vášho oddychu. Spoločenský program je zase 
výbornou príležitosťou na zábavu a spoznanie nových 
priateľov. 

CENNÍK VIĎ STR. 362

Family Resort & Waterpark

FAMAGUSTA

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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Tunisko

Naša TOP ponuka
hotel Movie Gate Miramar   ****
 all inclusive, pri pláži, tobogany, 2 dospelí a 1 dieťa až do 12 rokov 

 Rozloha: 163 610 km2  Počet obyvateľov: 10 400 000
 Hlavné mesto: Tunis  Mena: tuniský dinár

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 26 °C 30 °C 32 °C 33 °C 29 °C 26°C

Teplota vody 22 °C 24 °C 26 °C 26 °C 24 °C 22 °C

8 dní, letecky
len 235 €/osoba

Hammamet

TUNIS

MonastirSkanes
Sousse

Port El Kantaoui

Mahdia

Nabeul



Tunisko
Radi by ste strávili neobvyklú dovolenku pri Stredozemnom mori, 
ale stále neviete kde? Hľadáte stabilné teplé počasie, krásne pie-
sočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora? Láka vás aj cenová 
výhodnosť v  danej destinácii? Nechcete letieť príliš dlho? Dávate 
prednosť krátkemu transferu? Práve ste našli tú správnu krajinu! 
Tunisko, exotická krajina v Stredomorí, prežiarená slnkom a prevo-
ňaná omamnou vôňou jazmínu, rozpráva svoj príbeh. Je napísa-
ný tými, ktorí tu žili: berbermi, feničanmi, rimanmi, byzantíncami, 
arabmi, turkami, španielmi a francúzmi. Ak ste si doposiaľ mysleli, že 
Tunisko je len púšť, ste na veľkom omyle. Len 124 km na juh od Sicí-
lie otvára bránu do Afriky krajina, ktorá návštevníkom ponúka plné 
priehrštie toho najlepšieho, čo má: nevšednú rozmanitosť krajiny, 
nekonečné, africkým slnkom prehriate pláže, starobylé mestá dý-
chajúce históriou, chutnú exotickú kuchyňu a predovšetkým srdeč-
ných a  pohostinných domácich, ktorí s  úsmevom vítajú každého 
návštevníka. Kdo by si neželal stáť na miestach, odkiaľ vzišiel bájny 
Hannibal? Mýticke Kartágo, známe zo školských lavíc, tu dodnes 
stojí. Púnske vojny boli skutočnosťou a ich odkaz prežil v rímskych 
pamiatkach. Navštívte aj krásne Sidi Bou Said, kde se prechádzala 
filmová Angelika, a zasnívajte sa. S otvorenou náručou privíta Tu-
nisko všetkých tých, ktorí ho budú chcieť objaviť. Veríme, že vás táto 
destinácia zaujme, očarí a nesmierne pozitívne prekvapí, rovnako 
ako sa to stalo aj nám. Navštívte túto krajinu, spoznajte ju a pridajte 
sa k tým, pre ktorých sa Tunisko stalo krajinou návratov.

MAHDIA
Mahdia, veľmi vyhľadávané letovisko s najkrajšími plážami v celom Tunisku mala 
dôležitú úlohu na začiatku 10.storočia, kedy sa stala hlavným mestom ríše Fatimi-
dov a  veľkým rivalom Kairouanu.  Preslávila sa nálezom potopenej gréckej lode 
s  nákladom mnohých umeleckých predmetov, dnes uložených v  múzeu Bardo. 
Mesto bolo pôvodne fenickým, neskôr rímskym prístavom, ktorý v 7. storočí zničili 
Arabi. Obnovené bolo o tri storočia neskôr, kedy sa sem z Kairouanu uchýlil fati-
movský kalif. Dnes je jedným z najdôležitejších prístavov krajiny. 

MONASTIR - SKANES
Monastir leží na samotnej špičke polostrova, pri najjužnejšom konci Hammamet-
ského zálivu. Je jedným  z najkrajších menších letovísk v celom Tunisku. Medzi Sous-
se a Monastirom sa nachádza hotelová zóna Monastir Skanes so širokými plážami 
s jemným pieskom. Pri Monastire je medzinárodné letisko, čím je zaručený pohodl-
ný a rýchly transfer do hotela. V Monastire sa staré civilizácie stretávajú s modernou 
architektúrou. 

HAMMAMET
Hammamet, kedysi rybárska dedinka, dnes mesto s 20  tisíc obyvateľmi, leží 63 km 
juhovýchodne od  tuniskej metropoly na  juhu polostrova Cap Bon, ktorý vybieha 
do  Stredozemného mora v  dĺžke 70 km. Modrobiele mesto Hammamet je rajom 
pre milovníkov opaľovania, keďže pláže patria medzi najslnečnejšie a  najčistejšie 
v celom Tunisku. Očarí vás tu stará medina so spleťou uličiek, obchodíkov a veľkou 
mešitou. Od centra Hammametu južne cca 10 km sa rozrástlo moderné, luxusné  tu-
ristické centrum Hammamet Yasmine s veľkým aquaparkom, mnohými reštaurá-
ciami a obchodmi, barmi a zábavnými parkami pre deti a dospelých. 

PORT EL KANTAOUI
Moderný jachtový prístav, ležiaci asi 6 km od letoviska Sousse, je postavený v maur-
skom štýle. Biele domčeky s  modrými okenicami sú navrhnuté podľa dedinky 
Sidi Bou Said. V jeho okolí sa nachádza sieť nových luxusných hotelov, rezidencií, 
reštaurácií, nočných klubov a tiež jedno z najlepších golfových ihrísk s 18 jamkami. 
Príjemnú atmosféru luxusného prístavu, pripomínajúcu prístavy európskeho stre-
domoria, si môžete vychutnať pri posedení v niektorej z početných kaviarničiek či 
pizzerií, prechádzkou uličkami s obchodíkmi, námestím a zábavným parkom. 

SOUSSE
Tretie najväčšie tuniské mesto so 400 tisíc obyvateľmi leží okolo rušného rybár-
skeho a obchodného prístavu v južnej časti Hammametského zálivu, len necelých 
20 km od medzinárodného letiska v Monastire. Množstvo pamiatok, vrátane pia-
tich kilometrov vzácne zachovaných kresťanských katakomb a  archeologického 
múzea, dokumentuje strategický, hospodársky aj kultúrny význam pôvodne fe-
nickej osady. Islamský ribat, kláštornú pevnosť vojensky organizovaných mníchov, 
bojovníkov za  islamskú vieru, tu postavili Arabi ako súčasť dlhej obrannej línie, 
tiahnucej sa pozdĺž afrického pobrežia Stredozemného mora. 

NABEUL
Letovisko Nabeul bolo založené ako fenické sídlo už vo  4. storočí p.n.l .a v minu-
losti sa nazývalo Neapolis. V súčasnosti je vyhľadávaným turistickým centrom ob-
lasti Cap Bon a nachádza sa cca 12 km od Hammametu. Je centrom umeleckých 
ručných prác na poloostrove a môžete tu kúpiť jedinečnú keramiku, ale aj  výšivky, 
krajky, parfémy a v neposlednom rade aj chutné a kvalitné vína, olivové oleje či 
sypané čaje a cukrovinky.



Tunisko

POLOHA: priamo pri krásnej širokej piesočnatej 
pláži •  7 km od samotného centra Mahdie (ľahká 
dostupnosť miestnou dopravou) • 45 km od letiska 
Monastir

PLÁŽE: pláž s  jemným pieskom priamo pred ho-
telovým areálom • slnečníky a ležadlá na pláži i pri 
bazéne zdarma •  plážové osušky za depozit

POPIS HOTELA: moderný hotelový komplex  za-
riadený v  karibskom štýle sa skladá  z  hlavnej bu-
dovy a štyroch vedľajších budov ležiacich v krásnej 
záhrade •  priestranná lobby s recepciou  •  zmená-
reň • hlavná  reštaurácia Ĺ Hacieda s terasou • štyri  
a´la carte reštaurácie  (talianska, mexická, tuniská, 
indická) • pool  bar Cayo Coco • beach bar Coconut • 
central bar Cohiba •  Aqua bar • Cash bar • video hry 
• maurská kaviareň • krásny vonkajší bazén s odde-
lenou časťou pre deti •  relexačný bazén • aquapark 
s toboganmi • vnútorný bazén • detská zóna na hra-
nie s futbalovým ihriskom • Beauty salón •  obchod 

so suvenírmi • požičovňa áut •  wi-fi na recepcii •  
trezor (za poplatok)  •  vonkajší amfiteáter

ŠPORT A ZÁBAVA:   4 tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • petang • lukostreľba • šipky • stolný 
tenis •  minigolf • posilňovňa • aerobik • vodný aero-
bik • bezmotorové vodné športy • wellness centrum 
(za poplatok) • jazda na koni a ťave (za poplatok) •   
plážový volejbal • stolný futbal, biliard, štvorkolky  
(za poplatok) •  cca 45 minút jazdy autom sa nachá-
dzajú 2 golfové ihriská Flamingo a Palm Links

UBYTOVANIE: účelne zariadené klimatizova-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky • 
priestrannejšie rodinné izby  v  bungalovoch (za 
príplatok) • sat TV • telefón • chladnička • kúpeľňa 
s vaňou, sušičom na vlasy a WC •  balkón alebo te-
rasa  s posedením • možnosť izieb s výhľadom na 
more (za príplatok) • trezor (za poplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

Caribbean World Mahdia HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 343  EUR/8 DNÍ 
OD 469 EUR/11 DNÍ

WWW.CARIBBEANWORLD.COM.TN

V  obľúbenom letovisku Tuniskej riviéry - Mahdia 
- si vám dovoľujeme predstaviť štýlovo jedinečný 
štvorhviezdičkový hotel Caribbean Word Mahdia. 
Rozľahlý hotelový komplex, rozprestierajúci sa 
priamo na krásnej dlhej piesočnatej pláži, sa môže 
popýšiť karibským štýlom.  Vkusne zariadené izby 
spĺňajú predstavy o príjemnom oddychu po dni pl-
nom mora a slnka. Vždy zelená, starostlivo udržiava-
ná hotelová záhrada  je zase pastvou pre oči dovo-
lenkujúcich. Milovníkov  vodných radovánok poteší 
nielen možnosť kúpania sa v priezračnom mori, ale 
i bezstarostné šantenie   v aquaparku s toboganmi.  
Pre tých, ktorí  radi nechávajú  rozmaznávať svoje 
telo i dušu, má hotel Caribbean World pripravenú 
bohatú ponuku relaxačných a  regeneračných ma-
sáži a  služieb vo wellness centre.  Pláž pred hote-
lom sa pozvoľne zvažuje, more je tyrkysové, okolie 
hotelového komplexu je kľudné a  najmenší sa tu 
určite nebudú nudiť. Animátori denne pripravujú 
zábavné show a súťaže pre mladých, večer zas zaba-
via dospelých. Na pláži nájdete zábavu adrenalíno-
vého charekteru a širokú ponuku vodných športov. 
Caribbean World si obľúbili aj milovníci golfu. Svoj 
obľúbený šport si môžu zahrať  v známom Flamin-
go Golf neďaleko hotela. Blízkosť letoviska Mahdia 
je vynikajúcou príležitosťou na spoznanie skvostov                                                                                                                                         
Tuniska, či už individuálne alebo prostredníctvom 
našich fakultatívnych výletov. Nechajte sa zlákať 
podmanivou atmosférou centra letoviska Mahdia  
a  strávte príjemný deň v  jeho uličkách. Mesto je 
významným kultúrnym centrom s prekrásnym his-
torickým jadrom. O jeho jedinečnosti svedčí mimo-
riadny záujem turistov. Slnko, more a  pláž maľujú 
ten najkrajší dovolenkový obraz. A  aby boli uspo-
kojené i iné vnemy, večernú prechádzku si  môžete 
spríjemniť  kúpou voňavého jazmínu či  šálkou pra-
vého tuniského mätového čaju s orieškami.

MAHDIA
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane nápojov • lo-
kálne alkoholické, miešané a nealkoholické nápoje 
v baroch hotela vo vybraných hodinách  • v beach 
bare pri pláži nealkoholické nápoje a občerstvenie  
• v pool bare popoludňajšie snacky (sendviče, pizza, 
hranolky) • hotelový celodenný animačný program 
• 1x za pobyt večera v a´la carte reštauráciách (nut-
ná rezervácia vopred) • slnečníky a ležadlá na pláži 
i pri bazéne zdarma •  miniklub • maurská kaviareň 
v poobedňajších hodinách

 SENECA CLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám 
dovoľujeme ponúknuť na spestrenie  vášho aktív-
neho  pobytu osvedčené  hotelové organizované 
animácie najmä počas letných prázdnin. Denné 
i večerné aktivity jedinečným spôsobom obohatia 
váš dovolenkový program.

CENNÍK VIĎ STR.366

seneca.sk/video

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: nádherný hotelový areál sa nachá-
dza priamo na súkromnej hotelovej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora a s jemným bielym 
pieskom • cca 1 km od malého shopping centra 
a kaviarní • do centra Mahdie cca 4 km  •  cca 45 
km od letiska Monastir

PL Á ŽE: jemný piesok s  pozvoľným vstupom 
do mora (patrí k  najkrajším plážam Tuniska) •  
priamo pri hoteli • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma

POPIS HOTEL A: štýlová vstupná hala s  re-
cepciou a  aperitív barom • zmenáreň • hlavná 
reštaurácia SOFRA • a´la carte reštaurácie: špa-
nielska LA TIENDA a  talianska  LA CASCATA • 
snack bar • diskotéka a  nočný bar • pool bar 
• lobby bar • maurská kaviareň • detský bar • 
wine bar • koktail bar • spoločenská miestnosť 
s TV • kaderníctvo • kiosk / minimarket • veľký 
bazén • detský bazén • vnútorný bazén • mi-

niklub • potápačská škola • konferenčná miest-
nosť • požičovňa áut • wi-f i na recepcii zdarma 
• slnečníky, ležadlá, osušky a matrace zdarma • 
nafukovací auapark   

ŠPORT A  Z ÁBAVA:  minigolf zdarma • pe-
tang • stolný tenis • bazény • krytý bazén • 
f itnes, sauna, masáže (za poplatok) • animač-
né programy a  hry • večerné programy • aqu-
agymnastika • vodné pólo • volejbal • aerobik 
• kurz tanca • v blízkosti golfové ihriská • luko-
streľba • šipky • petang • surfovanie • katama-
rán • miniklub pre deti od 4-7 rokov, od 8- 12 
rokov a 13 -17 rokov

UBY TOVANIE: vkusne zariadené priestranné 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky • 
možnosť priestrannejších rodinných izieb (za 
príplatok) •  klimatizácia •  telefón • TV • kú-
peľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • trezor  (za 
poplatok) • balkón, resp. terasa 

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 392 EUR/8 DNÍ 
OD 539 EUR/11 DNÍ

WWW.LTI.DE

V  jednej z  najkrajších turistických oblastí Tunis-
ka,  v Mahdii, nájdete  hotel s názvom Mahdia Be-
ach. Komplex s výbornými službami leží priamo 
na najkrajšej pláži s jemným pieskom a uspokojí 
aj náročnejšieho klienta. Je vhodný pre strávenie 
pokojnej aj aktívnej dovolenky pre všetky gene-
rácie, aj pre rodiny s deťmi. Areál si vás získa svo-
jou kompaktnosťou, zaujímavou architektúrou 
a  predovšetkým ponukou širokej škály športo-
vých aktivít a zariadení vrátane wellness centra. 
Či už ste sa rozhodli relaxovať pri nekonečných 
hodinách slnečného svitu, zapojiť sa do animač-
ného programu alebo len tak  preskúmať okolie 
a  prežívať tak  skutočnú atmosféru exotického 
Tuniska, hotel LTI Mahdia Beach má vždy niečo 
pre všetkých. V  tomto príjemnom rezorte môž-
te objavovať veľa vecí. Od výborných a´la carte 
reštaurácií so sofistikovanou gastronómiou, od-
dychovýcm miest a  príjemných bazénov cez ši-
rokú ponuku športov a zábavy.  Príjemný hotel je 
vhodný  pre všetkých  klientov, ktorí chcú stráviť 
svoju dovolenku aktívne a  športovať ale i pre 
tých,  ktorí chcú v kľude relaxovať.  Hotel má teni-
sový kurt, zabaviť sa môžete  na volejbale, futba-
le minigolfe, stolnom tenise, šípkach, lukostreľbe 
či záhradom šachu.  Dospelí  si vychutnajú čaro 
večerných prechádzok v  centre mesta Mahdia 
s  rybárskym  prístavom a  Medinou. Do centra 
sa najpohodlnejšie dostanete žltými taxíkmi, 
ktorých cena je priaznivá. Mesto je významným 
kultúrnym centrom s  prekrásnym historickým 
jadrom. Okrem nesporného architektonického 
bohatstva  má letovisko aj nádhernú prírodu. 
Mahdia je kúzelná, stretáva sa tu more s bielymi 
piesočnatými plážami.  Je obľúbeným  cieľom 
milovníkov pláži, hráčov golfu, rodín s  deťmi 
i  zaľúbených párov. Všetkým rovnako prirastie 
k srdcu. Dovolenka v LTI Mahia Beach vás o tom 
presvedčí.

MAHDIA

LTI Mahdia Beach  HOTEL

FIRST MOMENT
BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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STR AVOVANIE: formou all inclusive

 ULTR A ALL INCLUSIVE: skoré aj nesko-
ré raňajky, obedy a  večere podávané formou 
švédskych stolov vrátene nápojov, podávané 
sú jedlá medzinárodnej i  tuniskej kuchyne  • 
maurská kaviareň • počas dňa podávané občer-
stvenie • neobmedzené množstvo lokálnych 
nealkoholických, miešaných a  alkoholických 
nápojov v  areáli hotela  24 hodín •  zmrzlina 
•  nočné občerstvenie do skorého rána • slneč-
níky,  ležadlá , matrace a  plážové osušky  pri 
bazéne a  na pláži zdarma • medzinárodné ho-
telové animácie pre deti i  dosplelých  • minik-
lub • plážové osušky zdarma 

CENNÍK VIĎ STR. 368

seneca.sk/video

dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA:  priamo pri  krásnej piesočnatej pláži  • 
cca 9 km od strediska  Sousse

PLÁŽE: pláž s jemným pieskom priamo pred ho-
telovým areálom • osušky za  depozit • beach bar

POPIS HOTELA: komplex je štrukturovaný do 
troch budov a  dvojpodlažných bungalovov zdo-
bených v  karibských farbách • vstupná hala s  re-
cepciou • dve hlavné reštaurácie s  terasou a  per-
golou • šesť a´la carte reštaurácií •  pool snack bar  
• dva centrálne bary • maurská kaviareň •  aqua 
park  •  Spa centrum •  zmenáreň • obchod so su-
venírmi •  trezor na recepcii alebo na izbe (za po-
platok) • wi-fi v priestoroch recepcií zdarma

ŠPORT A  ZÁBAVA: tanečné kurzy • tenisové 
kurty • petang •  šípky • stolný tenis •  minigolf • 
aerobik • vodné pólo • bezmotorové vodné špor-
ty • wellness, hammam a spa (za poplatok) • plá-
žový volejbal • vodné pólo • stolný futbal 

UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej  prístelky • priestranné rodin-
né izby v bungalovoch (za príplatok) •   sat TV • te-
lefón •  kúpeľňa s vaňou,   sušičom na vlasy  a WC 
• balkón  alebo  terasa  s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov  • nesko-
ré raňajky • lokálne alkoholické a  nealkoholické 
nápoje v  baroch hotela vo vybraných hodinách 
• v  beach bare na pláži nealkoholické nápoje • 
v  pool bare popoludňajšie snacky a   nápoje • 1x 
za pobyt večere v a´la carte reštauráciách (nutná 
rezervácia vopred) • slnečníky a  ležadlá na plá-
ži i  pri bazéne zdarma • maurská kaviareň v  po-
obedňajších hodinách (káva, čaj, nealkoholické 
nápoje, voda)

CENNÍK VIĎ STR. 366

Caribbean World Monastir HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 322 EUR/8 DNÍ 
OD 455 EUR/11 DNÍ

WWW.CARIBBEANWORLD.COM.TN

Tento areál v karibských farbách má výnimočnú po-
lohu. Je miestom, na  ktorom si vychutnáte zvuky 
mora a pohľad na krásne prírodné scenérie - na pie-
sočnatú pláž a na nádhernú záhradu. To najpozoru-
hodnejšie na  hoteli Caribbean World je prekrásny 
exteriér – rozľahlý bazénový komplex s toboganmi 
a vodopádmi, ktorý obklopuje záplava zelene a ústi 
na zlatej pláži s jemným pieskom. Nádherné prírod-
né zázemie v peknej pláži a záhrade nie sú jedinými 
benefitmi tohto mimoriadne zaujmavého hotela. 
Predstavuje dokonalú kombináciu p strých farieb, 
štýlovej atmosféry, kvalitných služieb a  v  nepo-
slednom rade ideálnej polohy. Veľkolepo riešený 
hotelový areál poskytne každému návštevníkovi 
priestor na príjemný relax a súkromie. 

MONASTIR

seneca.sk/video

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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OFICIÁLNA TRIEDA: **** 

OD 322 EUR/8 DNÍ 
OD 455 EUR/11 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTEL.COM

S  potešením vám už druhý rok predstavujeme  
obľúbený hotel Dessole Ruspina. Príjemnú atmo-
sféru hotela, hotelovej záhrady i  celého areálu 
dokonale dotvára rozľahlá piesočnatá pláž. Klien-
ti sa môžu tešiť  na výbornú kuchyňu, príjemný 
personál či šikovný animačný tím. Účelne zaria-
dené izby s  posedením na balkóne alebo terase 
poskytnú pohodlie svojim návštevníkom.  Hotel 
tejto kategórie  je určený pre všetkých stred-
ne náročných klientov a  všetky vekové kategó-
rie. Priateľská atmosféra pri hotelovom bazéne 
umocnená príjemným barom s  ponukou nápojov 
a  snackov vás privedie do skvelej nálady.   Prene-
chajte   starostlivosť  o vás iným  a vyberte si ho-
tel Dessole Ruspina  ako váš dovolenkový  cieľ. 

POLOHA: priamo na širokej piesočnatej pláži • cca 
9 km od centra Monastiru a 15 km od Sousse • krátky 
transfer z letiska Monastir

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do 
mora, vhodná pre deti i neplavcov • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma

POPIS HOTELA: komplex pozostáva z hlavnej bu-
dovy a bungalovov • rozľahlá vstupná hala s recepciou 
a zmenárňou • hlavná reštaurácia  • talianska á la carte 
reštaurácia • tuniská á la carte reštaurácia • beach/snack 
bar s občerstvením • diskotéka • hlavný bar •  pool bar •  
disko bar • vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá zdarma •  
dva detské bazény • toboganový bazén •  tenisové kurty 
• multifunkčné ihrisko • SPA centrum (za poplatok turec-
ké kúpele, sauna) •  wif-fi pripojenie v priestoroch lobby 
• trezor na recepcii • obchodík so suvenírmi

ŠPORT A ZÁBAVA: aerobik • stolný tenis • vodné pólo • 
minigolf • plážový volejbal • šípky • petang • mini futbal • 
vodné športy na pláži (za poplatok): windsurfing, plach-

tenie, pedále,  vodné lyže • večerné programy a súťaže  
(živá hudba, karaoke, mini disko ) • multifunkčné ihrisko  

UBYTOVANIE:  vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • možnosť rodinných izieb  
(za príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • kúpeľňa s prí-
slušenstvom • sušič na vlasy •  malá chladnička dopĺňaná 
vodou • balkón, resp. terasa s príjemným posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: skoré aj neskoré raňajky, 
obedy a  večere podávané formou švédskych stolov • 
neskorá večera •  počas dňa podávané občerstvenie • 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických, 
miešaných a  alkoholických nápojov v  areáli hotela • 
zmrzlina • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdar-
ma • denné športové aktivity a večerné  animácie • mi-
niklub • plážové osušky 

CENNÍK VIĎ STR.365

HOTEL Dessole Ruspina

MONASTIR - SKANES

seneca.sk/video

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: priamo pri piesočnatej pláži • nachádza 
sa 14 km od mesta  Sousse so starobylou medinou 
s množstvom kaviarní, reštaurácií, barov a obchodí-
kov • necelých 8 km od vyhľadávaného letoviska Mo-
nastir • krátky transfer z letiska v Monastire • neďale-
ko 18 jamkového golfového ihriska Flamingo Golf • 
komplex je štrukturovaný do troch priľahlých budov, 
ktoré pozostávajú z troch poschodí

PLÁŽE: pláž s  jemným pieskom priamo pred ho-
telovým areálom • slnečníky a ležadlá na pláži i pri 
bazéne zdarma • plážový bar, kde sa podávajú ľahké 
alkoholické a nealkoholické nápoje a snacky

POPIS HOTELA:  priestranná vstupná hala s recep-
ciou a zmenárňou • hlavná reštaurácia „Le Carnavale“ 
s výhľadom na more • a´la carte reštaurácia „La Fies-
ta“, ktorá ponúka taliansku kuchyňu •  beach/snack 
bar • hlavný bar „ Neptune“ •  pool bar  • piano bar 
• disco bar „El Mahfel“ • maurská kaviareň • vonkajší 
bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • detský bazén • 

bazén s toboganmi • vnútorný bazén •  tenisové kur-
ty • multifunkčné ihrisko (basketbal, futbal, volejbal) 
• SPA centrum (za poplatok jacuzzi, turecké kúpele, 
sauna) • kaderníctvo • manikúra • pedikúra • telocvič-
ňa • wi-fi pripojenie v priestoroch lobby zdarma

ŠPORT A  ZÁBAVA: ranná gymnastika • aerobik 
• stolný tenis • lekcie brušného tanca • minigolf • 
plážový volejbal, futbal, tanec a  hry • lukostreľba • 
šípky • petang • futbal • vodné športy na pláži (za 
poplatok): windsurfing, plachtenie, pedále,  vodné 
lyže • večerné programy a  súťaže • šach • turnaje • 
koktailové hry

UBYTOVANIE:  príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou jednej prístelky • možnosť rodinných 
izieb  (za príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • kú-
peľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy •  malá chlad-
nička dopĺňaná vodou • balkón, resp. terasa s pose-
dením • trezor • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok)

Dessole Bella Vista HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 343 EUR/8 DNÍ 
OD 469 EUR/11 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTELS.COM

Sme veľmi radi, že naša minuloročná  novinka 
hotel Dessole Bella Vista, si získala vašu pria-
zeň a usadila sa v našej ponuke.  Príjemný ho-
tel s dobrými službami uspokojí aj hostí, ktorí 
okrem oddychu pri mori radi spoznávajú aj 
krásu a  kultúru Tuniska, potrebujú k  ideálnej 
dovolenke nákupné, zábavné možnosti a  ve-
černé hotelové animácie. Hotelový komplex 
vás zaujme  pri prvom vstupe a  potvrdí, že 
rozhodnutie práve tu stráviť dovolenku bolo 
správne. Privíta vás  priestranná a  vkusne 
zariadená recepcia, ktorá načrtne moder-
ný štýl celého rezortu, v  akom je postavený 
a  zariadený.  Kvalitné služby hotela navodia 
nielen dobrý pocit a  spokojnosť, ale doda-
jú tú správnu dávku energie, ktorou môžete 
obohatiť svoje chvíle oddychu. Pripravená je 
pestrá paleta voľnočasových aktivít, dopln-
kových či športových služieb. Každý jeden 
dovolenkár, veľký i  malý, si tu nájde to svoje 
miesto pre seba. Každodenným lákadlom sa 
určite  stane pravidelne udržiavaná záhrada 
so slnečnou terasou, bazénovým komplexom 
a  animáciami za dňa i  večera. Deti sa môžu 
tešiť na tobogany, detské ihrisko  či na mi-
niklub. Pre tých starších sú k  dispozícií dva 
tenisové kurty, basketbalové, volejbalové 
a  futbalové ihrisko, stolný tenis, lukostreľba 
či minigolf. Chvíľku relaxu nájdete v SPA cen-
tre, ktoré ponúka za poplatok rôzne masáže, 
saunu či turecké kúpele.  Najväčšou radosťou 
však určite bude, keď vás kroky vždy zavedú 
na  piesočnatú pláž a  vy sa ponoríte do sa 
mora a  rozvírite jeho hladinu.  Prenechaj-
te starostlivosť o  vás iným a  vyberte si ten-
to hotel ako  váš  dovolenkový cieľ. Výborný 
pomer kvality a ceny je ideálnou ponukou na 
strávenie  naozaj veľmi príjemnej dovolenky.

MONASTIR - SKANES
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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MONASTIR- SKANES

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE:    skoré aj neskoré ra-
ňajky, obedy a večere podávané formou švédskych 
stolov • neskorý nočný snack •  počas dňa podávané 
občerstvenie • neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a  alkoholických nápojov v  areáli 
hotela • zmrzlina, palacinky, vafle, pukance • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • denné 
športové aktivity a večerné  animácie • miniklub pre 
deti od 4 - 12 rokov • plážové osušky  • večere v a´la 
carte reštauráciách (talianskej a tuniskej)

 SENECA CLUB:  v  letnej sezóne 2015 si vám  
dovoľujeme ponúknuť  detský miniklub, kde čaká 
na najmenších návštevníkov maľovanie a kreslenie, 
rôzne hry a  tance či tvorivé dielne. Program je vý-
bornou príležitosťou  na zábavu a spoznanie nových 
priateľov.

CENNÍK VIĎ STR.366

seneca.sk/video

dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: príjemný hotelový komplex ústiaci 
priamo na krásnu piesočnatú pláž Stredozemné-
ho mora, vyrástol ako letná oáza pohody a relaxu 
•  nachádza sa v samotnom srdci turistickej oblas-
ti  Sousse s nákupnými a zábavnými možnosťami 
•  20 km  od letiska Monastir • 10 min. jazdy od 
golfového ihriska „El Kantaoui“

PLÁŽE: jemný piesok s pozvoľným vstupom do 
mora  • plážový bar s reštauráciou • slnečníky a 
ležadlá zdarma 

POPIS HOTELOV:  vstupná hala s recepciou • 
zmenáreň • hlavná reštaurácia „Oasis“ s bohatou 
medzinárodnou kuchyňou • a´la carte reštaurácia 

„Le Baron“ • snack bar • pool a beach bar • plážová 
reštaurácia • lobby bar • american/koktail bar • 
maurská kaviareň • diskotéka • kaderníctvo •  von-
kajší bazén postavený v tvare hada sa nachádza v 
oáze zelene  a je spojený  tromi  mostíkmi • det-
ský bazén • slnečníky a ležadlá zdarma •  vnútorný 

bazén • salón krásy s kaderníctvom • požičovňa 
áut • welness a spa centrum (za poplatok) • fitnes 
• sauna zdarma  • wi-fi v priestoroch lobby  zdar-
ma •  internet (za poplatok) • nákupná galéria

ŠPORT A  ZÁBAVA: miniklub pre deti od 4 -10 
rokov •  krásne bazény • Spa centrum (za popla-
tok) • medzinárodné  animačné programy a hry 
pre deti i dospelých • večerné predstavenia • 
fitnes  • sauna • nemotorizované vodné športy • 
stolný tenis

UBYTOVANIE:  jednoducho zariadené 2-lôžko-
vé izby v orientálnom štýle  s možnosťou jednej 
prístelky v 3* časti hotela Riadh so samostatnou 
recepciou, ostatné služby sú čerpané v hoteli 
Riadh Palms 4* • klimatizácia • telefón • TV • kú-
peľňa s príslušenstvom • trezor a chladnička  na 
vyžiadanie (za poplatok) • balkón, resp. terasa s 
posedením  

STRAVOVANIE: formou all inclusive

OFICIÁLNA TRIEDA: ***/****

OD 287 EUR/8 DNÍ 
OD 385 EUR/11 DNÍ

WWW.HOTELRIADHPALMS.COM

V obľúbenom letovisku Tuniskej riviéry - Sousse 
- si vám dovoľujeme predstaviť  našu tohtoročnú 
novinku, hotel  Riadh obklopený bujnou vegetá-
ciou. Priateľský  a pozorný personál, vynikajúca 
gastronómia dotvárajú perfektný pôžitok z dovo-
lenky pod tuniským slnkom. Rodiny sú tu srdečne 
vítané. Rozľahlý bazénový komplex spojený mos-
tíkmi pozýva k aktivitám alebo relaxu. V hoteli sa 
nachádza SPA centrum, ktoré je balzamom na telo 
i dušu.  Zariadené izby spĺňajú predstavy o príjem-
nom oddychu po dni plnom mora a  slnka. Vždy 
zelená  starostlivo udržiavaná hotelová záhrada  je 
zase pastvou pre oči dovolenkujúcich. Milovníkov  
vodných radovánok poteší nielen možnosť kúpa-
nia sa v priezračnom mori, ale i bezstarostné šan-
tenie v  krásnom bazéne s  oddelenou časťou pre 
deti.  Nádherné prírodné zázemie v peknej pláži 
a záhrade nie sú jedinými benefitmi tohto mimo-
riadne zaujímavého hotela. Predstavuje dokonalú 
kombináciu pestrých farieb, štýlovej atmosféry, 
kvalitných služieb a v neposlednom rade ideálnej 
polohy. Veľkolepo riešený hotelový areál poskyt-
ne každému návštevníkovi priestor  na príjemný 
relax a súkromie. Umožní vám vychutnať  si tú pra-
vú pohodu v pokojnom prostredí s možnosťami 
na aktívny oddych. V hotelovom komplexe je mul-
tifunkčné detské ihrisko, v blízkom okolí golfové 
ihriská, animátori organizujú celedenný program 
pre dospelých - cvičenie aerobiku, vodnopólové 
turnaje, športové zápolenia, ale i tanečné zábavy, 
večerné show. No a nudiť sa tu iste nebudú ani 
vaše deti, hoteloví animátori  ich zabavia v minik-
lube. To, čo do hotela priťahuje turistov je vzácna 
kombinácia pekného, pozvoľne sa zvažujúceho 
piesočnatého pobrežia  so skvelými podmienkami 
na kúpanie  a široký výber atrakcií a aktivít, ktoré 
vie svojím hosťom ponúknuť iba komplexne vyba-
vený hotel.    

Riadh / Riadh Palms HOTEL

SOUSSE
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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 ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy a večere 
podávané formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov, servírované sú jedlá tuniskej a medziná-
rodnej kuchyne • neskoré raňajky •  počas dňa 
podávané občerstvenie (pizza, cestoviny... ) • 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholic-
kých, miešaných a alkoholických nápojov v areáli 
hotela • 1x večera v tematických reštauráciách: 
Tej Macal, Venezia, Sidi Bou, Pêcheur (nutná re-
zervácia vopred) • neskorá večera  • slnečníky a 
ležadlá pri bazéne a na pláži  zdarma • maurská 
kaviareň (káva, čaj a nealkoholické nápoje) • mi-
niklub • medzinárodne hotelové animície pre 
deti i dospelých

CENNÍK VIĎ STR.364

dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: nádherný hotelový areál s idylickou  
polohou končiaci priamo na pláži s jemným 
pieskom  sa nachádza v hotelovej zóne vyhľadá-
vaného strediska  Sousse s nákupnými a zábav-
nými možnosťami  • 25 km od letiska Monastir • 
5 km od  okúzľujúceho letoviska Port El Kantaoui  

- moderného jachtového prístavu, kde si  môžete 
vychutnať chvíle pri posedení v niektorej z ka-
viarničiek 

PLÁŽE: krásna a dlhá  pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná pre rodiny s deťmi • slnečníky, 
osušky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • 
plážový bar • vodné športy

POPIS HOTELA:  hotelový komplex pozostáva  
z hlavného pavilónu a priľahlých budov • vstupná 
hala s recepciou a zmenárňou •  hlavná reštaurá-
cia „Principal“• a´la carte reštaurácia „Bocca Be-
ach“ • snack reštaurácia/bar  pri pláži „La Sirene“ 
• snack reštaurácia/bar  pri bazéne „Palmeraie “ •  

koktail bar • lobby bar Marhaba s wi-fi zdarma  
• bar Neptune • bar Tennis • maurská kaviareň •  
nočný klub • 2 bazény, z ktorých má jeden odde-
lenú časť pre deti • krytý bazén • tobogan • minik-
lub • detské ihrisko • obchod so suvenírmi 

ŠPORT A  ZÁBAVA:   vonkajší bazén s divokou 
riekou a toboganom • detské  ihrisko • 8 teniso-
vých kurtov • minigolf • plážový volejbal •  mini 
futbal •  petang • vodné pólo • fitnes • squash • 
turecké kúpele • motorizované vodné športy • 
vodná gymnastika 

UBYTOVANIE: elegantne  zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
priestrannejšie rodinné izby (za príplatok)  •  SAT 
TV • telefón •  kúpeľňa s príslušenstvom  • chlad-
nička • wi-fi na izbe alebo na recepcii zdarma 
•  balkón, resp. terasa s príjemným posedením • 
trezor na recepcii • izby s výhľadom na more (za 
príplatok)

Marhaba Club  HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 371 EUR/8 DNÍ 
OD 518 EUR/11 DNÍ

WWW.MARHABA-RESORTS.COM

Kvalitné služby, výborná poloha, slnečná zlatistá 
pláž, chutná a pestrá  domáca i medzinárodná 
kuchyňa a v neposlednom rade milý personál 
– to je hotel Marhaba Club, horúci tip na tohto-
ročnú nezabudnuteľnú  letnú dovolenku.  Milov-
níkov vodných radovánok poteší nielen možnosť 
kúpania sa v priezračnom mori, ale i v zaujímavo 
členenom bazéne. V hotelovom komplexe je  ih-
risko, animátori organizujú celodenný program 
pre dospelých – cvičenie aerobiku, vodnopó-
lové turnaje, športové zápolenie, ale i tanečné 
zábavy. Komplex pozostáva z hlavného pavilónu 
a priľahlých budov. Pohodĺie hotela umocní aj 
pohostinný a ochotný hotelový personál, ako i 
nespočetné množstvo služieb, ktoré hotelový 
komplex ponúka. Ojedinelý charakter celého 
rezortu dopĺňajú kvalitné služby, z ktorých tre-
ba vyzdvihnúť šmykľavky s toboganom.  Hotel 
je určený pre všetkých, ktorí hľadajú ideálnu 
dovolenku  a nespočetné množstvo športových 
aktivít. Marhaba Club tak vďaka svojej bohatej 
ponuke služieb, chutnej strave, či výbornej polo-
he v blízkosti mora i živého centra dokáže splniť 
každé dovolenkové prianie klientov všetkých ve-
kových kategórií.  Večer môžete zájsť do starého 
centra  a nasať orientálnu atmosféru starobylé-
ho mestečka plného obchodíkov, reštaurácií a 
barov. Centrum mesta Sousse so svojou Medi-
nou je ľahko dostupné peši. Nákupy suvenírov 
a spoznávanie miestneho koloritu a zjednávanie  
zaujímavo spestria pobyt v hoteli. Toto maleb-
né mestečko so svojou typickou maurskou ar-
chitektúrov  je veľmi obľúbenou dovolenkovou 
destináciou. Sme presvedčení o tom, ža sa tu bu-
dete cítiť príjemne.  Zabaviť sa môžete aj za brá-
nami hotela. Počas pobytu podniknite výlet do 
centra Sousse s prekrásnym historickým jadrom. 
O  jeho jedinečnosti svedčí mimoriadny záujem 
turistov i filmárov.

SOUSSE
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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SOUSSE

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE:   skoré aj neskoré 
raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov  
vrátane nápojov, servírované sú jedlá tuniskej 
a medzinárodnej kuchyne • lokálne alkoholické, 
miešané a nealkoholické nápoje podávané v are-
áli hotela •  zmrzlina •  v beach bare na pláži a 
v pool bare podávané snacky a nápoje • medzi-
národné hotelové animačné programy  pre deti 
i dospelých vám určite spríjemnia chvíle vášho 
oddychu a obohatia vaše dovolenkové dni smie-
chom, radosťou a dobrou náladou •  slnečníky, le-
žadlá a osušky  zdarma • miniklub • bezmotorové 
vodné športy na pláži  

CENNÍK VIĎ STR. 368

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: cca 250  m od krásnej piesočnatej pláže 
• 1,5  km od prístavu Port El Kantaoui s pešou zónou, 
obchodmi, aquaparkom, zábavným parkom, ob-
chodným centrom • 7 km od centra mesta Sousse

PLÁŽE: cca 250 m  od  nádhernej širokej piesočna-
tej pláže s  jemným pieskom s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá, matrace  a slnečníky na pláži i pri 
bazéne zdarma • osušky zdarma 

POPIS HOTELA: očarujúca vstupná hala vystavaná 
v  typickom maurskom štýle s  posedením a  recep-
ciou • americký nočný bar • hlavná hotelová reštaurá-
cia Le Palmiera • dve a´la carte reštaurácie: talianska 
a tuniská • lobby bar s príjemným posedením a von-
kajšou terasou • maurská kaviareň • disko bar • beach 
bar • bazén s  oddelenou detskou časťou a  novými 
krásnymi toboganmi • krytý bazén • zlatníctvo • ka-
derníctvo • sauna, masáže (za poplatok) • hracie au-
tomaty a biliard • zmenáreň • obchod so suvenírmi • 
požičovňa áut • možnosť wi-fi pripojenia  na recepcii 

zdarma • konferenčná a kongresová sála

ŠPORT A  ZÁBAVA:  tobogany • tenisový kurt • 
petang • šípky • aerobik • gymnastika • vodné pólo • 
stolný tenis • minigolf • hammam (za poplatok) • mo-
torizované vodné športy (za poplatok) • posilňovňa

UBYTOVANIE: pekne a  pohodlne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek • priestrannejšie rodinné izby 
(za príplatok) • sat TV • telefón • trezor • chladnička  
dopĺňaná vodou • kúpeľňa s vaňou, oddelené WC • 
sušič na vlasy • balkón s posedením • možnosť izieb 
s výhľadom na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane nápojov • lokál-
ne alkoholické (destiláty, likéry, koktaily) a nealkoho-
lické nápoje v baroch hotela • v beach bare na pláži 
nealkoholické nápoje a občerstvenie • snacky, káva, 

Dessole Riviera  HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 350 EUR/8 DNÍ 
OD 483 EUR/11 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTELS.COM

Tento jedinečný hotel vás svojou architektúrou za-
ujme hneď pri vstupe. Je postavený v maurskom 
štýle, ktorý na vás dolieha zo všetkých strán: či už 
si budete vychutnávať miestne špeciality v reštau-
rácii alebo svoj obľúbený drink v  bare. Príjemný 
hotelový komplex Riviera sa rozprestiera len 10 
minút pešej chôdze od centra malebného stredis-
ka Port El Kantaoui a  necelých 200 m  od  krásnej 
širokej piesočnatej pláže, o  ktorú sa delí so su-
sedným hotelovým komplexom Abou Sofiane. Je 
krásnym a  dokonalým prázdninovým domovom 
pre rodiny s deťmi. Pláž sa pozvoľne zvažuje, more 
je pekné  a okolie hotelového komplexu je atrak-
tívne. Najmenší sa tu počas prázdnin určite ne-
budú nudiť. Animátori denne pripravujú zábavné 
show a súťaže pre malých, večer zas zabavia do-
spelých. Personál hotela Riviera rozmaznáva svo-
jich klientov. Kvalitné služby tohto komplexu pocí-
tite od prvej chvíle vašej dovolenky. Hotel ponúka 
širokú škálu športových aktivít a zariadení vrátane 
wellness centra a to všetko v príjemnej a priateľ-
skej atmosfére. Či už ste sa rozhodli relaxovať pri 
nekonečných hodinách slnečného svitu, zapojiť sa 
do  animačného programu alebo len tak preskú-
mať okolie a prežívať tak skutočnú atmosféru exo-
tického Tuniska, hotel Riviera má vždy niečo pre 
všetkých. Hotel ponúka vstupnú halu s  24-hodi-
novou recepciou a  check-out servisom, hotelový 
trezor, zmenáreň, maurskú kaviareň, kaderníctvo, 
obchod so suvenírmi, TV miestnosť a mnoho ďal-
ších benefitov. Mladší návštevníci sa môžu zabaviť 
na detskom ihrisku  alebo v klube pre deti. Dvojice 
uvítajú večerné prechádzky po  plážovej prome-
náde, ktorá vás privedie priamo do  malebného 
prístavu alebo do centra s množstvom obchodov 
a kaviarničiek. Pri návšteve Port El Kantaoui máte 
možnosť si pozrieť mini ZOO so zaujímavým vtác-
tvom a Aquapalace.

PORT EL KANTAOUI
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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Resort & Spa

čaj, čokoláda  vo vyhradenom čase počas dňa • ne-
skorý nočný snack • 1x za pobyt večera v talianskej 
a´la carte reštaurácii a tuniskej a´la carte reštaurácii 
• slnečníky, ležadlá a  matrace na  pláži i  pri bazéne 
zdarma • bezmotorové vodné športy na  pláži • ho-
telové animácie - športové súťaže, spoločenské a zá-
bavné programy • miniklub pre deti od 4 do 12 rokov 
• večerné show programy  a rôzne súťaže 

 SENECA CLUB: v letnej sezóne 2015 si vám do-
voľujeme ponúknuť na spestrenie  vášho aktívneho  
pobytu osvedčené  hotelové organizované animá-
cie najmä počas letných prázdnin.  Rôzne súťaže, 
pohybové hry či aerobik vám spríjemnia spoločné 
dovolenkové chvíle a  prežijete  skutočnú detskú  
klubovú dovolenku. 

CENNÍK VIĎ STR. 367

seneca.sk/video

dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: pekný hotelový komplex sa nachádza 
priamo pri nádhernej priestrannej piesočnatej 
pláži • v  blízkosti centra jedného z  najkrajších 
a  najvyhľadávanejších tuniských prímorských le-
tovísk – Port El Kantaoui s množstvom reštaurácii, 
kaviarní , barov a  diskoték • cca 7  km od centra 
mesta Sousse • cca 300 m  od 36 jamkového gol-
fového ihriska 

PLÁŽE: hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do  mora • slnečníky,  ležadlá, matrace, 
osušky  na pláži i pri bazéne  zdarma  

POPIS HOTELA: hotelový komplex postavený 
v  arabsko-maurskom štýle • elegantná a  štýlo-
vá recepcia s  lobby barom „La Source“ • hlavná 
reštaurácia „Le Doyen“ • a´la carte reštaurácia „Le 
Jasmin“ • pool a  snack bar „Le Village“ • beach/
snack bar  „Coco Loco“ • disco bar • zmenáreň 
•  wi-fi  v  priestoroch recepcie zdarma • beau-
ty centrum (za poplatok) • bazén s  oddelenou 

detskou časťou (plážové osušky zdarma) • krytý 
bazén s  oddelenou detskou časťou • požičovňa 
áut • obchod so suvenírmi • butik • klenotníctvo • 
posilňovňa • konferenčná miestnosť • zmenáreň • 
babysitting na vyžiadanie • multifunkčné ihrisko 

ŠPORT A ZÁBAVA: fitnes centrum • basketbal • 
volejbal • futbal • 2 tenisové kurty • boccia • stolný 
tenis • minigolf • lukostreľba • petang • elektronic-
ké hry a biliard (za poplatok) • športové animačné 
programy (športové, spoločenské a zábavné) pre 
dospelých i  pre deti • disko a  minidisko • široká 
paleta vodných športov na pláži (za poplatok) • 
masáže, sauna (za poplatok) • miniklub pre deti 
od 4 do 12 rokov s detským ihriskom • bezmo-
torové vodné športy na pláži 

UBYTOVANIE:  vkusne 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1  prístelky • klimatizácia • telefón • sat TV • 
susič na vlasy • trezor  • chladnička dopĺňaná  vo-
dou  • kúpeľňa s vaňou a WC • balkón s príjemným 

Dessole Abou Sofiane  HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 357 EUR/8 DNÍ 
OD 497 EUR/12 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTELS.COM

Elegantná a  pekne zariadená vstupná hala 
s  recepciou, spájajúca prvky tradičnej maur-
skej kultúry s  prvkami z  čias francúzskej ko-
lonizácie, je vstupnou bránou do malebné-
ho areálu hotela Abou Sofiane ústiaceho na 
nádhernej pláži s  jemným pieskom. Svojim 
návštevníkom ponúka oddych pri bazéne 
s  bohatým animačným programom, kvalitnú 
a  chutnú stravu formou bohatých švédskych 
stolov, občerstvenie vo viacerých baroch, včí-
tane plážového baru. Vzhľadom na  komplex-
nosť a  vysokú kvalitu služieb môžeme hotel 
odporučiť aj náročnejším klientom. Hotel má 
kvalitné animačné programy a  obľúbia si ho 
najmä  klienti, ktorí  vyhľadávajú tradičnú 
priateľskú atmosféru. Romantickou prechádz-
kou po pláži sa dostanete do centra Port El 
Kantaoui s  obchodíkmi, možnosťou návštevy 
Aquapalace a  mini ZOO so zaujímavým vtác-
tvom. Oblasť Port El Kantaoui je špecif ická 
svojim nádherným a  dobre vybaveným jach-
tovým prístavom s  kapacitou pre viac ako 
300 jácht, ktorý bol postavený v  rokoch 1974 
– 1979. Okrem množstva luxusne vybavených 
jácht máte možnosť pozorovať i  starodávne 
koráby, ktoré sú ako vystrihnuté z čias roman-
tických hrdinov a  korzárov. Za základ pri bu-
dovaní tejto oblasti si architekti vzali prekrás-
nu modrobielu dedinku Sidi Bou Said a snažili 
sa zachovať klasické arabské rysy. Preto tu 
nájdete i  typický tuniský bazár „souk“, z  kto-
rého dýcha neopakovateľná atmosféra. Z Port 
El Kantaoui máte nekonečne veľa príležitostí 
podnikať rôzne výlety. Medzi najzaujímavej-
šie určite patrí plavba pirátskou loďou. Ak 
ste milovníci golfu, je tu pre vás povestné 36 
jamkové golfové ihrisko, ktoré sa rozkladá na 
103 ha parku.

PORT EL KANTAOUI
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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PORT EL KANTAOUI

posedením • rodinné izby (za príplatok)

 STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE:   raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov • neskoré raňajky • lokálne alkoho-
lické, miešané a nealkoholické nápoje podávané 
v  hotelovom režime • ľahké studené a  teplé ob-
čerstvenie, káva, čaj počas dňa v  areáli hotela 
i  na pláži podávané vo vyhradenom čase • ne-
skorý nočný  snack  • 1x za pobyt večera v  a´la 
carte reštauráciách • slnečníky, ležadlá,matrace 
a osušky na pláži i  pri bazéne zdarma • profesi-
onálne  hotelové animácie pre deti i dospelých  
• večerné show programy • miniklub • minidisko 

CENNÍK VIĎ STR. 367

seneca.sk/video

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Skanes Serail HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 301 EUR/8 DNÍ 
OD 441 EUR/11 DNÍ

WWW.SKANES-SERAIL.COM

Sme veľmi radi, že na základe pozitívnych ohlasov 
našich klientov vám hotel Skanes Serail prinášame 
už štvrtú letnú sezónu. Areál tohto obľúbeného 
hotela má výnimočnú polohu. Je miestom, na kto-
rom si vychutnáte zvuky mora a pohľad na krásne 
prírodné scenérie - na piesočnatú pláž a na nád-
hernú záhradu, ktorá zo všetkých strán lemuje 
budovu hotela postavenú v  orientálnom štýle. 
Pred horúcim tuniským slnkom vám starostlivú 
ochranu poskytnú slamené slnečníky roztrúsené 
okolo veľkého atypicky riešeného bazénu, čo uví-
tajú najmä rodiny s deťmi.  Hotel predstavuje do-
konalú kombináciu elegancie, štýlovej atmosféry, 
kvalitných služieb a v neposlednom rade ideálnej 
polohy. 

POLOHA: priamo na  piesočnatej pláži Monastir - 
Skanes • cca 6  km od centra známeho letoviska Mo-
nastir • cca 15 km  od strediska Sousse  • krátky transfer 
z letiska Monastir 

PLÁŽE: priestranná piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži zdar-
ma • plážový bar s nealkoholickými nápojmi

POPIS HOTELA: elegantná vstupná hala s  recep-
ciou • 4 bary • hlavná hotelová reštaurácia • dve a´la 
carte reštaurácie •  reštaurácia pri pláži • vitamine bar 
• internet  a wi-fi (za poplatok) • butik • minimarket •  
bazénový komplex (matrace a osušky za poplatok) • 
detský bazén • krytý bazén • maurská kaviareň

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty (osvetlenie za po-
platok) • minigolf • petang • stolný tenis •  vodné pólo  
• aerobik • Spa centrum • sauna a  vírivka • hotelové 
animácie • večerné predstavenia a zábavné programy 
• diskotéka • amfiteáter • detské ihrisko • miniklub • 
prenájom bezmotorových vodných športov (zdarma) 

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1  prí-
stelky • možnosť rodinných izieb (za  príplatok) • kli-
matizácia • telefón • sat TV • chladnička (za poplatok) 
• trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón • 
možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane nápojov • neskoré 
raňajky • lokálne nealkoholické a alkoholické nápoje 
podávané v  hotelovom režime • káva, čaj, čokoláda, 
sladké pečivo vo vybraných hodinách • ľahké stude-
né a  teplé občerstvenie vo vybraných hodinách po-
čas dňa  •  čerstvé džúsy podávané v popoludnajších 
hodinách • minigolf • miniklub • tenis • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži • 1 x za pobyt večere v a´la 
carte reštauráciách

CENNÍK VIĎ STR. 365

MONASTIR - SKANES dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 301 EUR/8 DNÍ 
OD 441 EUR/11 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTELS.OM

Kvalitné služby, výborná poloha, bledomodré 
more, slnečné zlatisté pláže, chutná a pestrá 
domáca i medzinárodná kuchyňa  a v neposled-
nom rade milý personál - to je hotel  Le Hamma-
met rezort, zo známej siete hotelov Dessole, tip 
na tohtoročnú nezabudnuteľnú dovolenku.  Mi-
lovníkov  zelene poteší pestrá  záhrada plná exo-
tických kvetín, paliem, citrónovníkov či olivovní-
kov. Pre tých, ktorí radi rozmaznávajú  svoje telo 
i dušu, má hotel pripravenú ponuku relaxačných 
regeneračných masáži a služieb. V blízkosti sa 
nachádzajú golfové ihriská s medzinárodnou re-
putáciou. Centrum mesta Hammamet so svojou 
Medinou, určené pre nákupy suvenírov a spo-
znávanie koloritu, je dostupné pešo či taxíkmi. 

POLOHA: prázdninový komplex  sa nachádza 150 
metrov  od širokej piesočnatej pláži s  pozvoľným 
vstupom do mora • 30 minút pešej chôdze od centra 
Hammametu s  nákpupnými  a zábavnými možnos-
ťami 

PLÁŽE: priamo na pláži s jemný pieskom • ležadlá, 
matrace, slnečníky a osušky zdarma  • plážový bar

POPIS HOTELA: rezort je situovaný do 13-tich blo-
kov a nachádza sa v krásnej záhrade • hlavná reštau-
rácia „Ĺ Olivier“ • beach /snack reštaurácia • dve a´la 
carte reštaurácie: „Le Sultan“ s typickou tuniskou 
kuchyňou a „Le Carthage“  s plodmi mora  • hlavný 
bar „Queen Vic Pub“ • pool bar • beach bar • bar El 
Amir • Blue Bar Lounge • disko bar • maurská kaviareň 
• Spa centrum s bohatou ponukou procedúr (za po-
platok) • wi-fi v celom areáli zdarma  

ŠPORT A ZÁBAVA: dva tenisové kurty • lukostreľba 
• stolný tenis • minigolf • detské ihrisko •  vodné športy 
(za poplatok) • windsurfing • pedále • vodné lyže 

UBYTOVANIE: štýlovo zariadené  klimatizované 2- 
lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • priestrannejšie 
rodinné izby (za príplatok) • trezor • sat TV • telefón 
• chladnička dopĺňaná vodou •  kúpeľňa s príslušen-
stvom • sušič na vlasy •  balkón alebo terasa  s príjem-
ným posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane nápojov •  lokál-
ne alkoholické, miešané a nealkoholické nápoje po-
dávané v areáli hotela •  neskoré raňajky •  počas dňa 
podávané občerstevnie v plážovej reštaurácii (pizza, 
šaláty, hranolky...) • zmrzlina  •  1 x za pobyt večere 
v a´la carte reštauráciách (nutná rezervácia vopred) 
•  hotelový celodenný a večerný animačný program 
pre deti i dospelých • slnečníky, ležadlá, osušky  a 
matrace zdarma  • neskorá večera 

CENNÍK VIĎ STR. 365

HOTEL Dessole Le Hammamet

HAMMAMETdieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: prekrásny hotelový areál sa nacháza  
priamo na piesočnatej pláži • pláž je s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre rodiny s deťmi  •  v  
blízkosti od nákupných možností  • vzdialenosť 
od centra 3,5 km 

PLÁŽE: široká piesočnatá pláž • slnečníky, mat-
race a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • plá-
žový bar • sprchy na  pláži

POPIS HOTELOV: štýlová recepcia • šesť reštau-
rácii a šesť barov: hlavná „Hollywood Cantina“, 
talianska Trattoria „Goodfellas “, exotická „007“, 
mediteránska „La Dolce Vita“, snacky sa podávajú 
v „Grease bare“ a „Ocean´s 11 Lounge reštaurácii 
a bare“ •  Rick´s  lobby bar • beach bar • pool bar •  
Coyate Ugly bar  •  miniklub •  jedinečný aquapark 
pre deti i dospelých •  detské ihrisko • konferenč-
né miestnosti • maurská kaviareň • produkčná 
miestnosť •  3D kino • Balneotherapy centrum s 
bohatou ponukou procedúr • amfiteáter

ŠPORT A ZÁBAVA: miniklub pre deti od 4-7 ro-
kov, junior klub pre deti od 8-12 rokov (lekcie plá-
vania, puzzle, playstation, x-box) • aerobik • yoga 
• stolný tenis • fitnes • plážový volejbal • futbal • 
tenis •  vodné pólo • frisbie •  vodná gymnastika •  
šípky •  tobogany •   biliard • motorizované vodné 
športy (za poplatok) • detské ihrisko • cca 10 min 
chôdze od od golfového ihriska  Flamingo • mi-
nidisko • večerné show (Oscar Awards, pool and 
beach party, filmové predstavenia, večerné pred-
stavenia v amfiteátri)  • možnosť jazdy na koňoch  
• možnosť využiť bohatú ponuku fakultatívnych 
výletov na spestrenie dovolenkových chvíľ

UBYTOVANIE: príjemne a štýlovo zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • TV • 
telefón • klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom 
• balkón, resp. terasa  s príjemným posedením • 
trezor na recepcii (za poplatok)  • chladnička (za 
poplatok) • izby s výhľadom na more (za prípla-
tok) • priestrannejšie rodinné izby  (za príplatok)

Movie Gate Miramar  HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 301 EUR/8 DNÍ 
OD 420 EUR/11 DNÍ

WWW.MOVIEGATE-HOTELS.COM

Hotel Movie Gate Miramar, naša tohtoročná no-
vinka, je znamenitou voľbou pre všetkých, ktorí 
chcú spoznať niečo nové. Hotelový areál  vás 
vtiahne do filmového sveta, ktorý je tak typic-
ký pre tento hotel. Hotel je vybavený  3D kinom 
aj vonkajším kinom. Celý hotelový areál pôsobí 
veľmi príjemne a bazénový komplex  s aqupar-
kom dodáva celému areálu výnimočný vzhľad. 
Nádherná zeleň, príjemné ubytovanie, bohatý 
animačný program sú zárukou pohodovej do-
volenky. Návštevníci nepohrdnú klubovými ak-
tivitami či večernými predstaveniami. Ochotný 
personál, priateľská atmosféra a originálnosť 
filmového prostredia s neopakovateľnou vôňou 
Stredozemného mora vo vás zanechajú tie naj-
lepšie spomienky. Filmový hotel je situovaný len 
5 km od dvoch známych golfových ihrísk Citrus 
a Yasmine, kde si môžete vychutnať radosť z hry. 
Ukradnite si chvíľku pre seba a odskočte si z pláže 
a rozpáleného slnka do príjemných relaxačných 
priestorov Balneotherapy centra, kde na vás čaká 
tím odborníkov na rôzne kozmetické a masážne 
služby.  Nájdete tu rôznorodú paletu služieb: ma-
sáži, saunu, parný kúpeľ či jacuzzi. Prenechajte 
starostlivosť o vás iným a vyberte si tento hotel 
ako váš dovolenkový cieľ.  Výborný pomer kvality 
a ceny je ideálnou ponukou na strávenie príjem-
nej dovolenky. Tú naviac obohatíme zaujímavým 
bonusom: počas pobytu sa môžete niečo naučiť o 
filmoch. Priamo v hoteli sa nachádza naozajstné 
produkčné štúdio so všetkým technickým vybave-
ním, ktorým vás prevedie filmový tím s režisérom, 
asistentkami a technikmi.  Ak cestujete za zába-
vou a pohodlím v hoteli, potom Movie Gate Mira-
mar je tou správnou voľbou.  Vyberte sa  s  nami 
spoznať krásny kút na zemi a do sýtosti si užite 
dovolenku v vašom hoteli Movie Gate Miramar. 

HAMMAMET 
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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HAMMAMET

Movie Gate 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: skoré aj neskoré raňajky, 
obedy a večere formou švédskych stolov • detské 
menu raňajky a večere • počas dňa  občerstve-
nie v areáli hotela ako aj na pláži • neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických, mieša-
ných a alkoholických nápojov v areáli hotela • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne aj na pláži zdarma 
•  miniklub pre deti •  animačné programy, hry a 
súťaže • medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých počas celého dňa organizované 
profesionálnymi animátormi

CENNÍK VIĎ STR. 364

dieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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POLOHA: prázdninový komplex sa nachádza cca 
2 km od vyhľadávaného centra  Nabeulu s nákup-
nými a zábavnámi možnosťami • 12 km od centra 
Hammametu

PLÁŽE:  široká piesočnatá pláž letoviska Nabeul s 
pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky, 
osušky  na pláži i pri bazéne zdarma • plážový bar 

POPIS HOTELA: štýlová vstupná hala s recepciou 
a zmenárňou • hlavná reštaurácia „Les Arcades“  • 
dve  a´la carte reštaurácie: mediteránska, kde sa 
podávajú  plody mora a steak house •  beach bar  
•  pool bar •  disko bar  „Lido Club“ • lobby bar na 
recepcii • konferenčná miesnosť • obchodíky so 
suvenírmi •  wi-fi v priestoroch lobby • miniklub s 
detským bazénom • maurská kaviareň  • tobogan • 
beauty centrum a kaderníctvo (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA: animačné programy pre deti 
a dospelých • detské ihrisko •  gymnastika • stolný 
tenis • aerobik • volejbal • minigolf • šípky • spa cen-

trum (za poplatok) • windsurfing, šlapadlá, vodné 
lyže, biliard  (za poplatok)

UBYTOVANIE: štýlovo zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky  • 3-lôžkové a  
priestrannejšie rodinné izby (za príplatok) v krás-
nych bungalovoch  • SAT TV • telefón • klimatizácia  • 
chladnička dopĺňaná vodou •  kúpeľňa s WC •   sušič 
na vlasy •  balkón alebo terasa s príjemným pose-
dením • trezor priamo na recepcii (pre bungalovy) 
alebo na izbe • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: bohaté raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov vrátane nápo-
jov • neskoré raňajky • lokálne alkoholické, miešané 
a nealkoholické nápoje •  studené a teplé občer-
stvenie počas dňa •   neskorá večera  • poobedná 
káva, čaj a koláče v areáli hotela • zmrzlina •  1 x 
za pobyt večere v a´la carte reštauráciách   (nutná 

Dessole Royal Lido  HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 357  EUR/8 DNÍ 
OD 497 EUR/11 DNÍ

WWW.DESSOLEHOTELS.COM

Novinka roka 2015 nádherný komplex Dessole 
Royal Lido je pripravený vás privítať vo svojich 
„komnatách“. Moderný areál s orientálnymi 
bungalovmi je posadený do oázy nádhernej  
palmovej záhrady a tvorí neopakovateľnú ku-
lisu. Zažijete tu špeciálny dovolenkový mix 
podľa vašich predstáv  a potrieb. Môžete si 
vybrať či strávite dovolenku  v centre diana 
alebo celkom uvoľnene v prostredí zelene. Ho-
tel ponúka oboje.  Na svoje si prídu vyznavači 
pochúťok kvalitnej miestnej  a medzinárod-
nej kuchyne. O kulinárske potešenie sa okrem  
hlavnej reštaurácie postarajú aj ďalšie a´la car-
te reštaurácie.  Pre športuchtivých je priprave-
ný  bohatý  animačný program, od aerobiku cez 
vodnú gymnastiku, lukostreľbu až po plážový 
volejbal či stolný tenis.  Po aktívnom oddychu 
a slnení na pláži príde vhod aj masáž, sauna či 
parný kúpeľ v spa centre. Nechajte sa  vtiahnuť 
do pravej dovolenkovej  atmosféry, ktorú si pod 
tuniským slnkom v hoteli Dessole Royal Lido 
určite vychutnáte.  V areáli je skutočne všetko, 
čo klient očakáva od pohodovej  dovolenky.  
Impozantné pláže Nabeulu s jemným pieskom, 
ktoré sú považované za najkrajšie v Tunisku, 
vás očaria. Výhodná poloha hotela v blízkos-
ti centra Nabeulu  dáva príležitosť navštíviť  
miestne obchody a skúsiť si tak  „kultúru vy-
jednávania“ v praxi. Odmenou  vám môže byť 
nádherná keramika, ktorá je práve preslávená 
v Nabeulu.  Môžte spoznať  miestnu kultúru, 
originálne výrobky alebo  si  posedte so šišou 
v ruke pri šálke voňavého mätového čaju alebo 
horúcej arabskej kávy. Tak neváhajte  a vychut-
najte si s nami ten pravý odpočinok. Buďte zve-
daví a tešte sa na vydarenú dovolenku. Hotel 
Dessole Royal Lido bude tou pravou voľbou.

 NABEUL
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Tunisko
NABEUL

Resort & Spa

rezervácia  vopred) •  slnečníky, ležadlá, matrace a 
osušky na  na pláži i pri bazéne zdarma  •  bohatý 
denný a  večerný animačný program • miniklub pre 
deti • maurská kaviareň (nealkoholické nápoje, tu-
recká káva a čaje)

 SENECA CLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám 
dovoľujeme ponúknuť na spestrenie  vášho ak-
tívneho  pobytu osvedčené organizované ani-
mácie najmä počas letných prázdnin. Slovensky 
hovoriaci animátor v spolupráci s hotelovými 
animátormi pre vás pripravili denné i večerné ak-
tivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. Rôzne 
súťaže, pohybové hry či aerobik vám spríjemnia 
spoločné dovolenkové chvíle a prežijete  skutočnú 
detskú  klubovú dovolenku.  Spoločenký program 
je výbornou príležitosťou na zábavu a spoznanie 
nových priateľov.

CENNÍK VIĎ STR. 367

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Turecko

Naša TOP ponuka
hotel Club Calimera Serra Palace ******
služby ultra all inclusive, rodinná dovolenka, až 2 deti zadarmo, slovenský klub

 Rozloha: 779 452 km2  Počet obyvateľov: 75 000 000
 Hlavné mesto: Ankara  Mena: turecká líra

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 25 °C 30 °C 34 °C 35 °C 31 °C 27 °C

Teplota vody 20 °C 24 °C 25 °C 27 °C 25 °C 21 °C

8 dní, letecky
len 355€/osoba

Ankara

Izmir

Antalya
Kemer Side

BelekLara

Konakli

Alanya



Turecko
Brána medzi východom a západom je krajinou mnohých tvárí. Je 
pokrytá ruinami hradov a palácmi kedysi veľkých ríš. Krajina, kde 
Alexander Veľký preťal gordický uzol, kde Achilles bojoval s Trójan-
mi v Homérovej Iliade a kde Osmanská ríša vybojovala bitky, ktoré 
ovplyvňovali vtedajší svet. Táto história je prítomná až dodnes, 
v uchvacujúcich pamiatkach, ktoré pochádzajú od počiatku tých 
najstarších civilizácií. Na druhej strane, ak túžite po uvoľnení, ne-
chajte sa hýčkať v hamame alebo strávte nezabudnuteľné chvíle 
na  brehu niektorého zo štyroch morí, ktoré Turecko obmývajú. 
Milovníci dobrodružstva môžu zamieriť na východ, do divokého 
a  nespútaného hornatého kraja k  biblickému Araratu. Pôžitká-
rov a vyznavačov nákupov očarí Istanbul so štýlovými obchodmi 
a barmi s neopakovateľnou atmosférou, nezabúdajúc na nápaditú 
tureckú kuchyňu, ktorá patrí k tým najchutnejším na svete. 

Spoznajte s  nami južnú časť Turecka v  okolí Antalye, kde je za-
ručených 300 slnečných dní v  roku. Táto priťahuje dovolenkárov 
bažiacich po slnečnom oddychu v letoviskách s modernou infra- 
štruktúrou. Krištáľovo čistá voda, krásne pláže, kvalitné hotelové 
služby, výborná stredomorská kuchyňa a primerané ceny garan-
tujú skvelú dovolenku. Turecká riviéra poskytuje nielen výborné 
podmienky na  opaľovanie, kúpanie a  vodné športy, ale je tu aj 
množstvo očarujúcich historických pamiatok, ktoré sú spolu s bo-
hatým výberom reštaurácií, barov, diskoték, obchodíkov a bazá-
rov tým pravým lákadlom pre turistov z celého sveta. 

KEMER
Kúpeľné mestečko Kemer je vsadené do nádhernej scenérie pohoria Taurus, lemo-
vané širokými piesočnatými plážami v dĺžke 62 km s krištáľovo čistou tyrkysovou 
vodou a vzdialené len 45 km od letiska v Antalyi. Atmosféru miesta dotvára niekoľko 
storočí stará mytologická história. V tomto letovisku s množstvom luxusných hote-
lových komplexov vybavených atraktívnymi aquaparkami, welness centrami, golfo-
vými ihriskami a jedinečnou ponukou historických fakultatívnych výletov prežijete 
vskutku neopakovateľné dovolenkové chvíle. 

ANTALYA - LARA
Prvé mesto, ktoré uvidíte z  lietadla, keď sa budete blížiť k Stredozemnému moru 
a  k  miestu svojej dovolenky, je najväčšie a  najmodernejšie stredisko tejto oblasti 
– rušným životom pulzujúce centrum turizmu zvané Antalya. Neďaleko neho sa na-
chádza exkluzívne a turisticky veľmi obľúbené a vyhľadávané letovisko Lara, ktoré 
sa hrdo pýši nádhernými piesočnatými plážami s  pozvoľným vstupom do  mora. 
Toto luxusné letovisko je  tvorené prevažne veľkými, modernými a luxusnými hotel-
mi 5* triedy, ktoré poskytujú dokonalé služby prevažne v režime ultra all inclusive.

BELEK
Exkluzívne letovisko - to je to správne pomenovanie pre Belek , ktorý vyrástol pria-
mo na  pobreží slnečnej tureckej riviéry v  srdci luxusných hotelových komplexov 
a rozľahlých zelených golfových ihrísk. Všetkých dovolenkárov právom uchváti nie-
len svojou fantastickou prírodnou scenériou - píniovými lesmi, omamnou vôňou 
eukalyptov, olivovými, či citrusovými plantážami, ale i históriou dýchajúcim okolím 
v podobe antického mesta Aspendos, ktoré je známe svojim starovekým amfiteát-
rom, kde sa konajú nezabudnuteľné kultúrne predstavenia. 

SIDE
Na  južnom pobreží Turecka, asi 70 km východne od  mesta Antalya sa rozkladá 
malebné a turistami veľmi vyhľadávané mestečko Side. V bezprostrednej blízkosti 
mesta sa rozprestierajú očarujúce citrusové háje a bavlníkové plantáže, či nádher-
né, doširoka sa tiahnuce piesočnaté pláže, ktoré lemujú pobrežie ďaleko na východ 
i  západ. Samotné historické mesto s  množstvom antických pamiatok, krivoľaké 
uličky s obrovským výberom barov, taverien, reštaurácií a obchodíkov so suvenírmi 
vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. 

ALANYA
Bývalé mesto pirátov leží asi 130 km východne od Antalye a je jedným z význam-
ných turistických stredísk. Dominantou Alanye sú ruiny pevnosti so zachovalými 
hradbami, ktoré dal postaviť seldžucký sultán Alladin Keykubat. Z hradného kop-
ca, ako aj z mestských terás je krásny výhľad na šíre, do ďaleka sa tiahnuce more 
a pobrežnú promenádu plnú obchodíkov, reštaurácií a barov. Mesto lemujú dve 
dlhé pláže, ktoré oddeľuje hradný kopec. Z pravej strany hradného kopca je to dlhá 
nádherná piesočnatá Kleopatrina pláž a z ľavej strany piesočnato-kamienková Key-
kubátová pláž. Alanya je obľúbená aj vďaka množstvu obchodíkov so suvenírmi 
a bazárov s orientom dýchajúcim tureckým tovarom.

Novinka
Pohodlný privátny transfer z letiska 

priamo až do Vášho hotela.
Info o službe nájdete na strane  381



Turecko

Champion Holiday Village HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 476 EUR/8 DNÍ 
OD 644 EUR/11 DNÍ

WWW.CHAMPIONHOLIDAY.COM.TR 

Je málo miest na  svete, kde človek kráča ruka 
v ruke s prírodou a vytvára s ňou dokonalú súhru. 
Postaviť hotelový areál a  nevyrúbať ani jeden 
strom, to bola filozofia majiteľa tohto luxusného 
prázdninového komplexu plného zelene. Od-
menou pre všetkých dovolenkárov je nádherné 
miesto v  tieni borovíc, objatí eukalyptov, paliem 
a  voňavých ibištekov. Úžasná atmosféra pokoja, 
pohody a  priateľskosti zláka každého, kto hľadá 
vysnívanú dovolenku priamo na  pláži. Romantici 
ocenia večeru pri sviečkach na brehu tyrkysového 
mora, deťom pripraví dni plné zábavy profesio-
nálny animačný tím. Priateľskosť a pohoda tu sála 
z  každého kúta a  robí pobyt v  tomto hotelovom 
komplexe neopakovateľným.

POLOHA: očarujúci hotelový areál plný zelene, rozpre-
stierajúci sa priamo pri súkromnej hotelovej pláži • v po-
kojnejšej časti letoviska Beldibi s možnosťou návštevy 
tureckých obchodíkov so suvenírmi a orientálnym tova-
rom • 30 km od letiska v Antalyi • 15 km od centra mesta 
Kemer s možnosťou nákupov a zábavy.

PLÁŽE: udržiavaná hotelová piesočnatá pláž pri vstu-
pe do  mora premiešaná okružliakmi • plážové mólo • 
slnečníky, ležadlá a  matrace (zdarma), plážové osušky 
(za vratný depozit) • možnosť využívať služby  hotelové-
ho all inclusive baru priamo na pláži

POPIS HOTELA: luxusný hotelový komplex pozostá-
vajúci z  dvojpodlažných viliek, vsadený do  starostlivo 
udržiavanej tropickej hotelovej záhrady • hotelová hala 
s  recepciou • Wi-Fi pripojenie (za  poplatok) • hlavná 
reštaurácia s terasou a výhľadom na záhradu a more • 
vnútorná reštaurácia • bar pri bazéne • snack bar • plážo-
vý bar • relaxačný bar • 2 á la carte reštaurácie • 2 tobo-
gány • detský bazén • vonkajší bazén • relaxačný bazén • 

masáže a beauty centrum (za poplatok) • jacuzzi • sauna 
(za poplatok) • turecké kúpele • živá hudba • zmenáreň • 
nákupná zóna • amfiteáter • fitness centrum • obchodíky 

ŠPORT A  ZÁBAVA: detské ihrisko • miniklub • celo-
denné medzinárodné animácie pre deti i  dospelých • 
minidisco • tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) • fit-
ness centrum • aerobic • boccia • šípky • plážový volejbal 
• vodná gymnastika • basketbal • stolný tenis • televízna 
miestnosť • biliard (za  poplatok) • požičovňa vodných 
športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: elegantne zariadené 2-lôžkové izby s 1 
alebo 2 prístelkami • TV • trezor (za poplatok) • individu-
álna klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne vodou) • 
telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane 

KEMER
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Turecko

nealkoholických a  miestnych alkoholických nápojov 
podávané v  hotelovom areáli i  na  pláži počas dňa • 
detské a  vegetariánske menu v  hlavnej reštaurácii • 
podávanie ľahšieho občerstvenia počas vybraných 
hodín v areáli hotela i na pláži (turecké placky, ham-
burgery, pizza, cestoviny a hranolky) • čaj, káva a ko-
láčiky o  piatej • ľahšie nočné občerstvenie • minibar 
(v hotelovej izbe) • medzinárodné hotelové animácie • 
detský miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
pri bazéne i na pláži

 SENECA KLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám do-
voľujeme ponúknuť na  spestrenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu osvedčené hotelové animácie 
organizované najmä počas letných prázdnin. Slovensky 
hovoriaci animátor v spolupráci s hotelovými animátor-
mi pre vás pripravili denné i večerné aktivity, pri ktorých 
sa zabavia dospelí i deti. Rôzne súťaže či pohybové hry 
vám určite spríjemnia chvíle vášho oddychu. 

CENNÍK VIĎ STR. 377

Resort & Spa

KEMER
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Turecko

IC Green Palace HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 602 EUR/8 DNÍ 
OD 833 EUR/11 DNÍ

WWW.ICHOTELS.COM.TR

Prijmite naše pozvanie do moderného hotelového 
komplexu nachádzajúceho sa priamo na nádher-
nej piesočnatej pláži a  zároveň si vám dovoľujeme 
dať do pozornosti luxusný “high end“ all inclusive 
hotel IC Green Palace ako našu osvedčenú ponu-
ku. Očarí vás záplavou zelene a  unikátnym štýlom 
s  nádychom exotickej architektúry ostrova Bali. 
V starostlivo udržiavanom areáli nájdete množstvo 
romantických zákutí, slnkom zaliate pestrofarebné 
terasy - ideálne miesto pre skutočnú regeneráciu 
síl. Nechajte sa zlákať našou ponukou a vychutnajte 
si jedinečný pôžitok z  fantastickej medzinárodnej 
kuchyne, ktorá zaručene opantá vaše zmysly. Pre-
chádzky rozľahlým hotelovým areálom sú nezabud-
nuteľným zážitkom a pobyt v ňom dovolenkou snov.

POLOHA: rozľahlý areál rozprestierajúci sa priamo 
na súkromnej hotelovej pláži (vhodné pre rodiny s deť-
mi) v prominentnom letovisku Lara-Kundu s možnos-
ťou nákupov • 15  km od letiska • 25 km od centra An-
talye (ľahko dostupné miestnou dopravou - dolmušmi)  

PLÁŽE: nádherná široká hotelová piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora • plážové mólo • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma

POPIS HOTELA: okúzľujúca hotelová hala s recepciou 
a  lobby barom s  24 hodinovým all inclusive servisom 
• možnosť WiFi pripojenia v lobby (zdarma) • Interneto-
vá kaviareň (30 min. zdarma) • hlavná reštaurácia s tera-
sou • 6 á la carte reštaurácií (talianska, japonská, čínska 
- za poplatok, mexická, turecká a rybia - zdarma, odpo-
rúčame rezerváciu vopred prostredníctvom hotelovej 
recepcie) • 7 barov (Lobby bar, Vitamin bar, Disco bar, 
Aloha Beach bar, Sunset snack bar, Pool bar 1, Pool bar 2) 
• IC Cafe s ponukou kvalitnej kávy • bazénový komplex 
pozostávajúci z 5 vonkajších bazénov (z  toho 1 bazén 

s tobogánmi a 1 relaxačný bazén) • detský bazén • vnú-
torný bazén • masáže a beauty centrum • kaderníctvo 
• sauna • turecké kúpele • amfiteáter • fitness centrum  • 
miniklub Kids World (ihrisko, vzdelávacie centrum a det-
ské kino) • konferenčná miestnosť • nákupná zóna 

ŠPORT A ZÁBAVA: bohaté celodenné a večerné me-
dzinárodné animácie pre deti i dospelých • miniklub 
•  minidisco •  tenisový kurt (osvetlenie za  poplatok) 
• squash • stolný tenis • mini golf • vodné pólo • fitness 
centrum • aerobic • step aerobic • pilates • brušné tan-
ce • boccia • šípky • plážový volejbal • vodná gymnasti-
ka • jacuzzi • biliard (za poplatok) • bowling (za popla-
tok) • stolný tenis • TV miestnosť • požičovňa vodných 
športov na pláži (motorové vodné športy za poplatok) 
• karaoke • živá hudba 

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • SAT TV • trezor (zdar-
ma) • centrálna klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný, 
zdarma) • telefón • WiFi internetové pripojenie (zdarma) 

ANTALYA - LARA
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Turecko

• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s  vaňou, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 “HIGH END“ ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • nealkoholické, miestne alko-
holické a  vybrané importované alkoholické nápoje • 
detské a vegetariánske menu • 3 a´la carte reštaurácie 
(1 x za pobyt) • 24 hodinový all inclusive servis v lobby 
bare •  čerstvé ovocné šťavy vo Vitamín bare • pestré 
občerstvenie počas celého dňa v areáli hotela i na pláži 
• čaj, kvalitná káva, koláčiky a sladké pečivo podávané 
v hotelovej cukrárni • ľahšie nočné občerstvenie a snac-
ky • minibar (v hotelovej izbe, dopĺňaný denne nealko-
holickými nápojmi) • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti i dospelých • detský miniklub Kids World (ih-
risko, vzdelávacie centrum, detské kino) • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky pri bazéne a na pláži

CENNÍK VIĎ STR. 380

Resort & Spa
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Turecko

IC Santai HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 567 EUR/8 DNÍ 
OD 784 EUR/11 DNÍ

WWW.ICHOTELS.COM.TR 

V  obľúbenom a  turistami vyhľadávanom stre-
disku Belek, v  raji pre milovníkov golfu, sa nachádza  
impozantný hotelový komplex IC Santai. Zamilujete 
si ho vďaka výnimočnej polohe priamo pri slnkom 
zaliatej slnečnej pláži, kde si môžete nerušene užívať 
ukľudňujúci šum mora a  lúče tureckého slnka. Hote-
lový komplex tvorí zaujímavo archtektonicky riešená 
hlavná budova a  vilky zasadené do nádhernej zá-
hrady plnej zelene, kde sa o zábavu malých i veľkých 
dovolenkárov postará profesionálny tím animátorov. 
Vďaka komplexnému balíku all inclusive služieb a vša-
deprítomnému personálu zažijete to pravé dovolen-
kové pohodlie. Obklopení vôňou kvetov a výborného 
jedla zaručene zabudnete na všetky starosti. Nevá-
hajte a poďte si užívať relax plnými dúškami.

POLOHA: komfortný, novozrekonštruovaný hote-
lový komplex nachádzajúci sa v prekrásnej záhrade  
priamo na  súkromnej piesočnatej pláži pozvoľne 
sa zvažujúcej do mora • vo svetoznámom letovisku 
Belek • 30 km od letiska v  Antalyi • 40 km od  cen-
tra kozmopolitného mesta Antalya s  množstvom 
nákupných a  zábavných možností (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou - dolmušmi)

PLÁŽE: starostlivo udržiavaná hotelová piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora ocenená Mod-
rou vlajkou za čistotu (vhodné pre rodiny s deťmi) • 
hotelové plážové mólo • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma • možnosť využívať služby  
hotelového all inclusive baru priamo na pláži

POPIS HOTELA: vkusne zariadená hotelová hala 
s recepciou • internet café • WiFi pripojenie (30 minút 
denne zdarma)  • hlavná reštaurácia s terasou • Lob-
by bar (24 hodín zdarma) • Swim up 1 bar • Swim up 2 
bar • Sunset snack bar • Vitamin bar • Pocoloco Disco 

bar • 5 a´la carte reštaurácií (turecká, rybia, talianska, 
ázijská, mexická - extra platba) •  3 bazény (z  toho 
1 bazén s  tobogánmi) • 2 detské bazény (z  toho 1 
bazén s  tobogánmi) • masáže a  Lilium beauty cen-
trum (za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké kúpele 
• tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) • nákupná 
zóna • mini market • amfiteáter • fitness centrum • 
kaderníctvo (za poplatok) • konferenčná miestnosť 
• prenájom áut

ŠPORT A ZÁBAVA: detské ihrisko • miniklub (deti 
vo veku 4 - 7 rokov) • midiklub (deti vo veku 8 - 12 
rokov) • diskotéka • medzinárodné hotelové animá-
cie • tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) • fitness 
• aerobic • minigolf • minifutbal • plážový volejbal • 
vodná gymnastika • basketbal • stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • požičovňa vodných športov na pláži 
(za poplatok)

UBYTOVANIE: priestranné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • trezor (zdarma) • 
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centrálne riadená klimatizácia • minibar (zdarma, 
dopĺňaný denne vodou a nealkoholickými nápojmi) 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón s po-
sedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nealkoholických a  miestnych alko-
holických nápojov • detské menu • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje počas celého dňa • 24 
hodín all inclusive v Lobby bare • ľahšie občerstve-
nie počas dňa • ľahšie nočné občerstvenie • medzi-
národné hotelové animácie pre deti aj dospelých 
organizované profesionálnymi animátormi • Nico 
miniklub (deti vo veku 4 - 7 rokov) • midiklub (deti vo 
veku 8 - 12 rokov) • slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky pri bazéne a na hotelovej pláži 
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Delphin Diva Premier HOTEL. KOMPLEX De Luxe Resort

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 994 EUR/8 DNÍ 
OD 1393 EUR/11 DNÍ

WWW.DELPHINHOTEL.COM 

Pokiaľ vo vašich dovolenkových snoch vidíte luxus, 
pokoj, harmóniu a  relax v  nádhernom prostredí, 
radi vám ich splníme. Našli sme pre vás to pravé 
miesto, rezort Delphin Diva Premier v  Lare. Roz-
siahly hotelový komplex pozostávajúci z nádhernej 
budovy s  jedinečnou architektúrou je obklopený 
rozľahlými bazénmi, skvelými atrakciami a starost-
livo udržiavanou prekrásnou záhradou. Elegantný 
interiér moderného dizajnu vkusne zapadá do jedi-
nečného štýlu rezortu, ktorý je v harmónii s okoli-
tou prírodou. Nádherná široká piesočnatá pláž vás 
zaiste bude lákať k  sladkému ničnerobeniu. Vôňa 
tunajšieho mora vám určite dodá potrebnú silu 
a energiu do života. Tak neváhajte a vychutnajte si 
s nami ten pravý luxusný odpočinok.

POLOHA: úžasný hotelový areál rozprestierajúci sa  
priamo na krásnej súkromnej piesočnatej pláži v le-
tovisku Lara • cca 11 km od letiska v Antalyi  a 15 km 
od centra tohto svetoznámeho mesta s množstvom 
zábavných a nákupných možností

PLÁŽE:  nádherná široká piesočnatá hotelová pláž 
s  pozvoľným vstupom do mora • hotelové plážové 
mólo • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
zdarma • vodné športy (bezmotorové zdarma, moto-
rové za poplatok)

POPIS HOTELA: elegantná a štýlová vstupná hala 
s  recepciou a posedením • Wi-Fi v  lobby zdarma • 
hlavná reštaurácia • 7 a`la carte reštaurácií • 9 barov 
• nočný klub • vnútorný bazén • 2 veľké vonkajšie 
bazény • tobogány • detský bazén • turecké kúpe-
le • sauna a jacuzzi • masáže, kaderníctvo a beauty 
centrum (za poplatok) • škola tenisu a potápania (za 
poplatok) • obchodná pasáž • konferenčná miest-
nosť • lunapark

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • fitness centrum 
• vodné pólo • basketbal • plážový volejbal • stolný 
tenis • biliard (za poplatok) • diskotéka • celodenné 
hotelové animácie • miniklub

UBYTOVANIE: luxusné 2-lôžkové izby s  možnos-
ťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • trezor • klimatizácia 
• minibar • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje • snacky počas dňa • polnoč-
né občerstvenie • zmrzlina • minibar v izbe • medziná-
rodné animácie pre deti a dospelých • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne a na pláži 
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OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 1106 EUR/8 DNÍ 
OD 1575 EUR/11 DNÍ

WWW.DELPHINHOTEL.COM 

Jedinečný architektonický skvost, v  ktorom luxus, 
pohodlie a majestátnosť kráčajú ruke v ruke s tými 
najkvalitnejšími službami vo svojej kategórii. Dôraz 
kladený predovšetkým na spokojnosť hostí v súlade 
s ich požiadavkami a očakávaniami. Úchvatný hote-
lový komplex je miestom pre skutočný, nefalšovaný 
oddych tých najnáročnejších klientov. Šmykľavky 
a  tobogány bazénového komplexu vykúzlia úsmev 
na perách detí a rôznorodosť športových, zábavných 
a  kultúrnych animačných aktivít pripraví nezabud-
nuteľné chvíle pre všetkých z vás. Rozľahlá, starostli-
vo udržiavaná záhrada poskytuje dostatok súkromia 
tak dvojiciam, ako i rodinám s deťmi počas ich letné-
ho sladkého leňošenia. Delphin Imperial si zasúži tie-
to superlatívy, pobyt v ňom vás o tom presvedčí.

POLOHA: jedinečný hotelový komplex nachádza-
júci sa 15 km od centra mesta Antalya s  nekoneč-
nými zábavnými a nákupnými možnosťami , v časti 
Lara • 10 km od medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: priamo pri nádhernej a  širokej súkrom-
nej piesočnatej pláži s prímesou kamienkov • le-
žadlá, slnečníky, a plážové osušky zdarma 

POPIS HOTELA: honosná vstupná hala s recepciou 
• zmenáreň • Wi-Fi v lobby zdarma • hlavná reštaurácia 
s terasou • 8 á la carte reštaurácií • 15 barov • nočný klub 
• vnútorný bazén • 2 vonkajšie bazény • detský bazén • 
aquapark s tobogánmi a šmykľavkami • turecké kúpele 
• sauna • Spa, wellness a beauty centrum (za poplatok) 
• fitness centrum • tenisový kurt (zdarma) • obchodná 
pasáž • lunapark • kino • miniklub 

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisový kurt (zdarma) • stol-
ný tenis • posilňovňa • squash • aerobic • plážový 
volejbal • herňa • biliard • bowling • boccia • luna-
park • aquapark • kino • medzinárodné hotelové 

animácie • miniklub • motorové a nemotorové vod-
né športy na pláži • windsurfing • škola potápania

UBYTOVANIE: luxusné 2-lôžkové izby s  1 až 2 
prístelkami • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. 
vaňa, WC a sušič na vlasy) • klimatizácia • telefón • 
trezor (zdarma) • minibar (zdarma) • SAT TV • bal-
kón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • lokálne a niektoré 
importované alkoholické a  nealkoholické nápoje 
• pestré občerstvenie počas celého dňa • polnoč-
né občerstvenie • detské a  vegetariánske menu • 
minibar v  izbe • medzinárodné animácie pre deti 
a  dospelých • slnečníky, ležadlá a  plážové osušky 
pri bazéne a na pláži 
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Kervansaray Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 560 EUR/8 DNÍ 
OD 770 EUR/11 DNÍ

WWW.KERVANSARAYHOTELS.COM 

Vitajte vo svete nádherných pláží, fantastickej stre-
domorskej kuchyne a očarujúceho prostredia hotela 
Kervansaray Beach. Tento skvelý hotel je miestom 
pre skutočný a nefalšovaný oddych aj pre tých ná-
ročnejších klientov. Jeho nádherný areál vás uchváti 
svojou modernou architektúrou a  výnimočnými 
doplnkovými možnosťami pre strávenie aktívnej 
dovolenky. Štyri honosné reštaurácie s ponukou ku-
linárskych špecialít skvelej tureckej i medzinárodnej 
kuchyne, nespočetné množstvo barov a  kaviarní, 
spoločenské a  tanečné sály, to všetko vás uchváti 
v tomto jedinečnom hoteli. Kervansaray Beach je ex-
celentným miestom pre skutočne exkluzívnu a ne-
zabudnuteľnú dovolenku.  Oddajte sa s nami prázd-
ninovému oddychu pod horúcim tureckým slnkom.

POLOHA: exkluzívny a  veľmi vyhľadávaný hotel 
nachádzajúci sa priamo pri prekrásnej súkromnej 
piesočnatej hotelovej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • priamo v  elegantnom a  veľmi luxus-
nom letovisku Lara, prezývanom aj „turecké Las 
Vegas“ vďaka kvalitným a  honosným hotelovým 
komplexom, ktoré sú tu vybudované • cca 12 km 
od  medzinárodného letiska v  Antalyi • približne 
14 km od  centra Antalye s  možnosťou nákupov, 
zábavy, či posedením v príjemných kaviarničkách 
či reštauráciách

PLÁŽE: prekrásna široká hotelová piesočna-
tá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora (vhodné 
pre rodiny s  deťmi) • plážové mólo • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma) • po-
žičovňa motorových a  nemotorových vodných 
športov na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: príjemne zariadená hotelová 
hala s  recepciou a  posedením • internet cafe • 

hlavná hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • 
4 bary • 3 a´la carte reštaurácie (turecká, rybia, ta-
lianska) • výnimočný 400 m dlhý bazénový kom-
plex pozostávajúci z 5 bazénov - animačný bazén, 
plavecký bazén, jacuzzi bazén, bazén s  umelým 
vlnobitím, detský bazén • aquapark s 5  tobogán-
mi • vnútorný bazén • masáže a  beauty centrum 
(za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké kúpele • 
živá hudba  • menšia nákupná zóna • čistiareň (za 
poplatok) • amfiteáter • fitness centrum • mini-
market • kaderníctvo

ŠPORT A  ZÁBAVA: detské ihrisko • miniklub • 
diskotéka • medzinárodné animácie pre deti i do-
spelých • tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• fitness centrum • aerobic • bedminton • minigolf  
• plážový volejbal • vodná gymnastika • basketbal 
• stolný tenis • biliard (za  poplatok) • požičovňa 
motorových a  nemotorových vodných športov 
na pláži (za poplatok) 
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UBYTOVANIE: komfortne a  elegantne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek •  satelitný TV • trezor • centrálne riadená kli-
matizácia • minibar • telefón • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp.vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • nealkoholické 
a  miestne alkoholické nápoje podávané počas 
celého dňa v hotelovom areáli i na pláži • detské 
menu • podávanie ľahšieho občerstvenia a snac-
kov počas vybraných hodín v  areáli • čaj, káva 
a  koláčiky • ľahšie nočné občerstvenie • minibar 
v izbe • medzinárodné hotelové animácie pre deti 
i dospelých • miniklub • slnečníky, ležadlá, matra-
ce a osušky pri bazéne a na pláži

CENNÍK VIĎ STR. 379
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Royal Alhambra Palace HOTEL. KOMPLEX De Luxe Resort

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 861 EUR/8 DNÍ 
OD 1183 EUR/11 DNÍ

WWW.ROYALALHAMBRAPALACE.COM 

Klenot medzi špičkovými hotelmi Turecka je pri-
pravený splniť aj tým najnáročnejším z  vás všetky 
odvážne priania. Ak túžite po luxusnom, priam exo-
tickom raji ste na  správnom mieste. Celý komplex 
je  prepracovaný do tých  najmenších detailov a  je 
skutočnou pastvou pre oči. Oáza pokoja v dokonalej 
symbióze s komfortným ubytovaním, nachádzajúca 
sa priamo na  brehu Stredozemného mora v  spo-
ločnosti očarujúcej piesočnatej pláže a  neskutočne 
kvalitných služieb, poskytuje pocit pohodlia a tepla 
domova. Výber tohoto luxusného hotela je zárukou 
maximálnej spokojnosti, a preto ho odporúčame aj 
tým najnáročnejším klientom, ktorí chcú v Turecku 
prežiť jedinečnú dovolenku snov. Vitajte v paláci 21. 
storočia, kde sa sen stáva skutočnosťou.

POLOHA: jedinečný hotelový komplex nachá-
dzajúci sa 5 km od centra historického mesta Side, 
v časti Colakli • priamo pri vlastnej okúzľujúcej pie-
sočnatej pláži • 10 km od turistického strediska Ma-
navgat • 40 km od medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: priamo pri nádhernej a  širokej súkrom-
nej piesočnatej pláži • ležadlá, slnečníky a  plážové 
osušky zdarma 

POPIS HOTELA: orientálna až rozprávkovo zaria-
dená vstupná hala s recepciou a posedením • Wi-Fi 
v lobby zdarma • internetová kaviareň (za poplatok) 
• hlavná reštaurácia s peknou terasou • 5 a´la carte 
reštaurácií • 6 barov • diskotéka • vyhrievaný vnú-
torný bazén • 2 vonkajšie bazény • detský bazén • 
aquapark s  tobogánmi a  šmykľavkami • turecké 
kúpele • sauna • Spa, wellness a  beauty centrum 
(za poplatok) • fitness centrum • tenisové kurty • 
obchodná pasáž • lunapark • miniklub • požičovňa 
áut (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • tenis • vodné 
pólo • stolný tenis • šipky • gymnastika • hodiny tanca 
• živá hudba • tematické diskotéky • medzinárodné 
hotelové animácie • miniklub

UBYTOVANIE: luxusné 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístel-
kami • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič na vlasy) • klimatizácia • telefón • minibar • Wi-Fi 
pripojenie (zdarma) • SAT TV • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne a  niektoré importované alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje • pestré občerstvenie 
počas dňa • polnočné občerstvenie • detské a vege-
tariánske menu • zmrzlina • sladkosti • minibar v izbe • 
medzinárodné animácie pre deti a dospelých • slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne a na pláži 
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OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 693 EUR/8 DNÍ 
OD 924 EUR/11 DNÍ

WWW.SUENO.COM.TR 

V prenádhernom prostredí rozsiahleho a starostli-
vo udržiavaného areálu, na pobreží blankytného 
Stredozemného mora, sa majestátne vypína pre-
pychový hotelový komplex patriaci do radu luxus-
ných päťhviezdičkových hotelov v  svetoznámom 
stredisku Side. S hrdosťou vám ho predstavujeme 
ako tohtoročnú novinku a  sme presvedčení, že 
svojimi špičkovými službami splní očakávanie aj 
tých najnáročnejších klientov všetých vekových 
kategórií. Nádherná piesočnatá pláž, obrovské 
množstvo voľnočasových aktivít, špeciality vychý-
renej tureckej i medzinárodnej gastronómie či re-
lax vo wellness a spa centre, to všetko na vás čaká 
na tomto rozprávkovom mieste, ktoré si vás získa 
natoľko, že sa sem budete chcieť vrátiť znova. 

POLOHA: honosný hotelový komplex, ktorého roz-
ľahlý areál končí priamo na nádhernej pláži • iba 1 
km od historického mesta Side s  nákupnými a  zá-
bavnými možnosťami • asi 5 km od mesta Manavgat 
• cca 60 km od medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: krásna široká hotelová piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom • ležadlá, slnečníky, a plážové 
osušky zdarma • vodné špoty (za poplatok)

POPIS HOTELA: reprezentatívna vstupná hala s re-
cepciou • hlavná reštaurácia s  terasou • 6 a´la carte 
reštaurácií • 12 barov • 2 beach cluby • coffee a beer 
house • plážové mólo • vyhrievaný vnútorný bazén • 
6 vonkajších bazénov • detský bazén • aquapark s to-
bogánmi a  šmykľavkami • lunapark (za poplatok) • 
kino (za poplatok) • amfiteáter • diskotéka • turecké 
kúpele • sauna • wellness a beauty centrum (za po-
platok) • fitness centrum • obchodná pasáž 

ŠPORT A ZÁBAVA: minifutbal • minigolf • plážový 
volejbal • tenis • bazénové hry • stolný tenis • šipky • 

basketbal • lukostreľba • aerobik • bowling a biliard 
(za poplatok) • medzinárodné hotelové animácie • 
miniklub • večerné programy • diskotéka

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-
ky v hl. budove alebo vilkách • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • klimatizácia • 
telefón • minibar • trezor • Wi-Fi • SAT TV • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a  večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • lokálne a  niektoré impor-
tované alkoholické a  nealkoholické nápoje • občer-
stvenie rôzneho druhu počas celého dňa • nočné 
občerstvenie • detské menu • zmrzlina • minibar 
v izbe • medzinárodné animácie pre deti a dospelých 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne a na 
pláži • WiFi internetové pripojenie

CENNÍK VIĎ STR. 380
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Bel Conti HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 553 EUR/8 DNÍ 
OD 756 EUR/11 DNÍ

WWW.BELCONTI.COM

Sme veľmi radi, že vám tento hotelový komplex 
s  výnimočnou záhradou, ktorá vo svojom fantas-
tickom prostredí plnom kvetov, zelene a kvalitných 
služieb dodáva celému areálu tú pravú prázd-
ninovú atmosféru, predstavujeme opäť v  našej 
tohtoročnej ponuke ako overený dovolenkový cieľ. 
Exkluzívne dovolenkové letovisko Belek je známe 
predovšetkým svojou nádhernou scenériou – 
množstvom píniových lesov, olivových a  citruso-
vých plantáží a v neposlednom rade i kvalitne upra-
venými golfovými ihriskami, ktoré si určite zamilujú 
všetci priaznivci tohto športu. Ak vyhľadávate tú 
pravú plážovú dovolenku plnú slnka, mora, zábavy 
a oddychu, prijmite naše pozvanie prežiť nezabud-
nuteľné prázdniny na brehu mora.

POLOHA: hotelový komplex s rozsiahlou starostlivo 
udržiavanou záhradou ústiacou priamo na súkromnú 
hotelovú piesočnatú pláž • v  prominentnom a  jed-
nom z  najatraktívnejších letovísk na  tureckej riviére 
- Beleku, známom predovšetkým svojou jedinečnou 
polohou, krásnou prírodnou scenériou a  kvalitnými 
golfovými ihriskami • cca 30 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: široká súkromná hotelová piesočnatá pláž 
pozvoľne sa zvažujúca do  mora (vhodné pre rodi-
ny s deťmi) • ležadlá a  slnečníky, matrace a  osušky 
na pláži (zdarma)

POPIS HOTELA: veľkoryso riešený hotelový areál 
s  rozsiahlou hotelovou záhradou plnou exotických 
paliem a  kvetov pozostávajúci z  hlavnej budovy 
a  z  priľahlých viliek roztrúsených v  hotelovom kom-
plexe • hotelová hala s recepciou • hotelová reštaurácia 
s terasou • 5 barov • dve a´la carte reštaurácie (turec-
ká a  talianska - rezervácia za poplatok) • dva bazény 
s tromi šmykľavkami • detský bazén • vnútorný bazén • 

fitness centrum • wellness centrum • masáže a beauty 
centrum (za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké kúpe-
le • nákupná zóna • amfiteáter • internet café • lekár • 
detské ihrisko 

ŠPORT A ZÁBAVA: celodenné medzinárodné animá-
cie pre deti i dospelých • minidisco • detský miniklub • 
miniklub pre juniorov • detské ihrisko • osem tenisových 
kurtov (osvetlenie za  poplatok) • vodné pólo • fitness 
centrum • aerobic • lukostreľba • šípky • plážový volejbal 
• basketbal • stolný tenis • minigolf • futbalové ihrisko • 
požičovňa vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: kompletne zrekonštruované, elegant-
ne a s vkusom zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 až 2 prísteliek (hlavná budova) • rodinné izby (na 
vyžiadanie) • SAT TV • trezor • klimatizácia • minibar • 
telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. s vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo te-
rasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive
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 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a  miestnych alkoholických nápojov 
podávané v  hotelovom areáli •  detské menu servíro-
vané počas večerí • poobedňajšie snacky • podávanie 
ľahšieho občerstvenia počas vybraných hodín v areáli 
hotela i na pláži • čaj, káva, zmrzlina, koláčiky a typický 
turecký chlieb vo vyhradených hodinách počas dňa 
•  ľahšie polnočné občerstvenie • medzinárodné hote-
lové animácie a miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky pri bazéne a na pláži • minidiskotéka

 SENECA KLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám do-
voľujeme ponúknuť na  spestrenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu osvedčené hotelové animácie 
organizované najmä počas letných prázdnin. Sloven-
sky hovoriaci animátor v spolupráci s hotelovými ani-
mátormi pre vás pripravili denné i večerné aktivity, pri 
ktorých sa zabavia dospelí i deti.  

CENNÍK VIĎ STR. 379
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Iberotel Palm Garden HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 602 EUR/8 DNÍ 
OD 833 EUR/11 DNÍ

WWW.IBEROTELPALMGARDEN.COM 

Na brehu Stredozemného mora v tureckej dedinke 
Kizilagac priamo v  rozkvitnutej záhrade plnej pa-
liem, je umiestnených šestnásť viliek s  luxusnými 
izbami. Príslušnosť hotela k  prestížnej hotelovej 
sieti Iberotel je zárukou vysokého štandardu slu-
žieb. Zmysly rozmaznávajúca strava, relaxačné 
účinky wellness centra, kvalitné ubytovanie, či 
pohľad na trblietajúce sa more vo vás určite zane-
chajú tie najpríjemnejšie spomienky. Vychutnajte si 
s nami dovolenkový relax a pohodu v atraktívnom 
prostredí popretkávanom pestrou paletou športo-
vých, spoločenských a  animačných aktivít. Hote-
lový rezort Palm Garden je skutočným dokonalým 
rajom aj pre tých najnáročnejších klientov všestran-
ných záujmov a všetkých vekových kategórií.

POLOHA: hotelový komplex s  rozlohou 83-ti-
síc metrov štvorcových s  botanickou záhradou 
a  krásnou palmovou promenádou ústiacou pria-
mo na pláž  s krištáľovo čistou vodou Stredozem-
ného mora •  v  turistickom stredisku Kizilagac 
s  nákupnými možnosťami • cca 10 km od  stredis-
ka Manavgat • 15 km od  historického mesta Side 
s  možnosťou výletov, nákupov a  zábavy • 60 km 
od  medzinárodného letiska v  Antalyi • hotel je 
zaradený do  prestížnej medzinárodnej hotelovej 
siete Iberotel s  vysokým štandardom poskytova-
ných služieb

PLÁŽE: piesočnatá hotelová pláž pri vstupe do 
mora premiešaná  drobnými kamienkami •  slneč-
níky, ležadlá, matrace a  plážové osušky (zdarma) 
• all inclusive služby aj na pláži v plážovom bare

POPIS HOTELA: exkluzívny komplex tvorený 
dvojposchodovými vilkami roztrúsenými v  nád-
hernej rozsiahlej hotelovej záhrade plnej paliem 

a  exotickej vegetácie •  elegantná a  priestranná 
hotelová hala s recepciou a zmenárňou • vnútorné 
hotelové posedenie s  lobby barom •  reštaurácia 
s terasou • dve a´la carte reštaurácie (turecká a ta-
lianska) • snack bar • plážový bar • bar pri bazéne 
• lobby bar • možnosť Wi-Fi pripojenia • bazénový 
komplex s oddelenou časťou pre deti • vodný svet 
s  piatimi tobogánmi •  vnútorný bazén s  jacuzzi 
•  turecké kúpele (peeling a  masáže za  poplatok) 
•  nákupná zóna priamo v  areáli hotela (obchod 
s  kožou, textilom, tradičné turecké suveníry, plá-
žové oblečenie a doplnky)

ŠPORT A  ZÁBAVA: požičovňa vodných športov 
ako parasailing, vodné lyže, adrenalínové vodné 
atrakcie, windsurfing, vodné skútre (za poplatok) 
•  tenisové kurty (osvetlenie za  poplatok) •  stolný 
tenis •  minigolf •  plážový volejbal •  šipky • obrie 
šachy • wellness (za poplatok) • biliard • aerobik • 
vodné pólo • fitness centrum • boccia

SIDE
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UBYTOVANIE: elegantne a  komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek •  
priestranné rodinné izby (na vyžiadanie) • individuál-
na klimatizácia • telefón • minibar • satelitný TV • tre-
zor • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov • lokálne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v hotelovom areáli i na pláži 
počas celého dňa •  ľahšie popoludňajšie snac-
ky a  občerstvenie •  káva, čaj a  koláčiky o  piatej 
• zmrzlina • minibar v hotelovej izbe (voda, neal-
koholické nápoje) naplnený pri príchode •  slneč-
níky, ležadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne 
a  na  pláži zdarma •  medzinárodné hotelové ani-
mácie pre deti i dospelých • detský miniklub

CENNÍK VIĎ STR. 380
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Club Calimera Serra Palace & LTI Serra Resort

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 539 EUR/8 DNÍ 
OD 742 EUR/11 DNÍ

WWW.SERRAPALACE.COM.TR  WWW.SERRARESORT.COM

Tento vyhľadávaný hotelový komplex s  kolosálnou 
architektúrou rozprestierajúci sa priamo pri nádhernej 
pláži je stvorený aj pre tých najnáročnejších klientov. 
V roku 2013 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou areálu, 
pričom tu na vás čaká úžasný nový aquapark a atrak-
tívny bazénový komplex. Zároveň v tomto areáli vyrás-
tol nový hotel svetoznámej hotelovej siete LTI. Hotel s 
modernou minimalistickou architektúrou a vysokou 
citlivosťou pre detail a eleganciu, LTI Serra Resort, vás 
očarí nielen luxusným a komfortným interiérom, ale aj 
vynikajúcimi službami. Rozkvitnutá záhrada, chuťové 
poháriky rozmaznávajúca kvalitná strava, pozorný 
personál a profesionálne animácie zaručujú pre všet-
kých návštevníkov tohto hotelového komplexu  fan-
tastickú dovolenku v ozajstnom prázdninovom raji. 

POLOHA: priamo pri pláži •  v  pokojnejšom letovisku 
Kizilot • 17 km od historického strediska Side známeho 
nákupnými možnosťami • 60 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: široká piesočnatá hotelová pláž pri vstupe 
do  mora s  prímesou drobných kamienkov •  ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky na pláži (zdarma)

POPIS SPOLOČNÝ PRE KLIENTOV Z OBOCH HO-
TELOV: fascinujúci komplex pozostávajúci z  hlavnej 
hotelovej budovy, novopostavenej luxusnej budovy 
hotela LTI Serra Resort a elegantných viliek v nádher-
nej exotickej záhrade •  hlavná reštaurácia s terasou 
• á la carte reštaurácia • 4 bary (snack bar, plážový bar, 
novozrekonštruovaný dvojpodlažný bar pri bazéne, 
lobby bar) •  rozsiahly bazénový komplex tvorený via-
cerými bazénmi • plavecký bazén • bazén s tobogánmi 
a šmykľavkami • detský bazén • nový atraktívny bazén 
pre deti plný rôznych vodných atrakcií • vnútorný bazén 
s jacuzzi • turecké kúpele • Wi-Fi pripojenie (zdarma) • in-
ternet (za poplatok) • obchodná zóna

POPIS PRE KLIENTOV HOTELA LTI SERRA RE-
SORT: luxusná reštaurácia s terasou • vynikajúca ta-
lianska a‘la carte reštaurácia (nutná rezervácia vopred) • 
lobby bar (otvorený 24 hod) •  súkromná hotelová pláž s 
hotelovým beach barom

 ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty (osvetlenie za po-
platok) • stolný tenis • plážový volejbal • futbalové ihris-
ko • basketbal • stolný futbal • aerobik • fitness centrum 
• šipky • široká ponuka vodných športov (za poplatok) • 
miniklub • detské ihrisko 

UBYTOVANIE: komfortné dvojlôžkové izby s  mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • rodinné izby (na vyžiadanie) 
• veľmi moderne a s neobyčajným vkusom zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v  
hoteli LTI Serra Resort • rodinné izby (na vyžiadanie)  
•  individuálna klimatizácia •  telefón •  minibar •  sate-
litný TV • trezor • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa, WC 
a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

SIDE
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 HOTELOVÝ KOMPLEX

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere formou bohatých a chutných 
švédskych stolov vrátane nápojov • polnočné občer-
stvenie • popoludňajšie snacky, káva, čaj a koláčiky vo 
vybraných hodinách • zmrzlina • gozleme • nealkoho-
lické a miestne alkoholické nápoje počas celého dňa 
v areáli hotela i na pláži • nonstop all inclusive lobby 
bar pre klientov LTI Serra Resort • minibar v izbe • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne 
aj  na  pláži •  medzinárodný animačný program  pre 
deti a dospelých • miniklub 

 SENECA CLUB: v letnej sezóne 2015 si vám dovo-
ľujeme opäť ponúknuť na spestrenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu osvedčené hotelové animácie 
organizované najmä počas letných prázdnin. Sloven-
sky hovoriaci animátor v spolupráci s hotelovými ani-
mátormi pre vás pripravili pestré denné i večerné akti-
vity, pri ktorých sa zabavia dospelí, ale aj deti. 

CENNÍK VIĎ STR. 378
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Sultan of Dreams HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 490 EUR/8 DNÍ 
OD 665 EUR/11 DNÍ

WWW.SULTANOFDREAMS.COM

Sme hrdí, že vám môžeme ponúknuť ako novinku roz-
právkový, novovybudovaný hotelový komplex Sultan 
of Dreams. Tu sa na každom kroku sami presvedčíte, 
že tvorcovia hotela brali na zreteľ každý detail, každú 
maličkosť, čím by zvýšili pohodlie a  komfort letných 
návštevníkov. Hneď pri príchode si vás podmaní jeho 
sofistikovanosť, elegancia a  luxus a  tieto pocity vás 
budú sprevádzať počas celého pobytu. Tento plážový 
rezort je určený pre náročnú klientelu, ktorá vie oceniť 
všetky jeho prednosti a polohu v oblasti Kizilot, len nie-
koľko kilometrov od historického Side. O vaše pohod-
lie v dizajnových izbách, o kvalitné gurmánske zážitky, 
o bezchybný komplexný servis a o vašu spokojnosť sa 
s radosťou postará ochotný a ústretový personál pri-
pravený splniť každé vaše želanie.

POLOHA: očarujúci hotelový komplex, ktorého 
areál končí priamo na zlatistej hotelovej pláži • 
v  turistami čoraz viac vyhľadávanom, pokojnej-
šom stredisku Kizilot • iba 15 km od historického 
mesta Side, ktoré uspokojí vašu túžbu nielen po 
nákupoch, ale aj posedeniach v  kaviarňach či 
reštauráciách (ľahko dostupné miestnou kyvad-
lovou dopravou, tzv. dolmušmi) • približne 15 km 
od mesta  Manavgat s  nákupnými možnosťami 
• asi 50 km od centra Tureckej rivéry, žiarivého 
a kozmopolitného mesta Alanya s typickou dovo-
lenkovou a pravou tureckou atmosférou • cca 60 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: široká a  dlhá hotelová piesočnatá pláž 
pri vstupe do mora s prímesou drobných kamien-
kov • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
zdarma • vodné športy na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: veľkolepá a s výnimočným vku-
som zariadená vstupná hala s  recepciou a  pose-

dením • hlavná hotelová reštaurácia s vonkajšou 
terasou • 2 a´la carte reštaurácie (nutná rezervá-
cia vopred) • lobby bar • pool-beach bar • disco 
bar • restaurant bar • vonkajší bazénový komplex 
s aquaparkom   (slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky zdarma) • relaxačný bazén • vnútorný 
bazén • detský bazén • turecké kúpele (masáže 
a peeling za poplatok) • sauna • salón krásy a ka-
derníctvo (za poplatok) • spa a wellness centrum 
(za poplatok) • minimarket a  rôzne obchodíky • 
miniklub • detské ihrisko • konferenčná miestnosť 
• knižnica • čistiareň (za poplatok) • WiFi interne-
tové pripojenie v lobby zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • plážový volej-
bal • fitness centrum • aerobik • vodná gymnasti-
ka • boccia • šípky • vodné pólo • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • medzinárodné 
hotelové animácie aj v  slovenskom jazyku • det-
ský miniklub • detské ihrisko 

SIDE

164

dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive



Turecko

UBYTOVANIE: moderné a  mimoriadne vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s  1 alebo 2 prístelkami  
• klimatizácia • satelitný LCD TV • minibar • trezor 
na izbe (za poplatok) • telefón • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, respektíve 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón respektíve 
terasa s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • nealkoholické 
a  lokálne alkoholické nápoje podávané v  areáli 
hotela aj na pláži • podávanie ľahšieho poobed-
ňajšieho občerstvenia a snackov vo vyhradených 
hodinách počas dňa • podávanie ľahšieho polnoč-
ného občerstvenia • čaj, káva a koláčiky • zmrzlina 
• turecké placky • minibar v izbe • medzinárodné 
hotelové animácie aj v  slovenskom jazyku • det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku (pre deti od 

4 do 12 rokov) • slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky pri bazénoch aj na pláži • WiFi inter-
netové pripojenie v lobby 

 SENECA KLUB: V  letnej sezóne 2015 si vám 
dovoľujeme ponúknuť na spestrenie vášho aktív-
neho dovolenkového pobytu osvedčené hotelo-
vé animácie organizované najmä počas letných 
prázdnin. Slovensky hovoriaci animátor v  spolu-
práci s  hotelovými animátormi pre vás pripravili 
denné aj večerné aktivity, pri ktorých sa určite 
zabavia dospelí i  deti. Rôzne súťaže, pohybové 
hry či športové aktivity vám určite spríjemnia 
chvíle vášho zaslúženého oddychu. Spoločen-
ský program je zase výbornou príležitosťou na 
zábavu a  spoznanie nových priateľov. Klubová 
dovolenka je zárukou neopakovateľných dovo-
lenkových chvíľ, radosti z  pohybu, zábavy a  ne-
napodobiteľného detského smiechu.

CENNÍK VIĎ STR. 377

Relax & Spa

SIDE

165

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

seneca.sk/video



Turecko

PrimaSol Serra Garden HOTELOVÝ KOMPLEX 

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 441 EUR/8 DNÍ 
OD 546 EUR/11 DNÍ

WWW.PRIMASOLSERRAGARDEN.COM

Sme hrdí, že vám aj tento rok môžeme ponúknuť 
veľmi obľúbený a vyhľadávaný hotel PrimaSol Ser-
ra Garden. Tento rezort prešiel v zime v roku 2013 
úplnou rekonštrukciou, aby vám ponúkol svoje 
exkluzívne  služby ako nový vysokokvalitný hote-
lový komplex s krásnymi izbami, príjemnými spo-
ločenskými priestormi i úžasným areálom. Ak sa 
rozhodnete stráviť dovolenku práve tu, zaručujeme 
vám, že tento hotelový komplex ponúka všetko, čo 
urobí vašu dovolenku úžasnou a nezabudnuteľnou. 
A  to aj vďaka svojej polohe, nádhernej piesočna-
tej pláži a perfektným službám Veľmi významne 
k tomu prispieva aj fakt, že hotel riadi ten istý 
manažment ako luxusný 5* hotel Club Calimera 
Serra Palace a LTI Serra Resort. 

POLOHA: novovybudovaný hotelový areál, kto-
rý je situovaný približne 200 m od nádhernej ši-
rokej piesočnatej pláže pozvoľne sa zvažujúcej 
do mora • vo vyhľadávanej a  pokojnejšej časti 
strediska Evrenseki-Side • iba 7 km od centra his-
torického mesta Side s  množstvom nákupných 
a zábavných možností (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou, tzv. dolmušmi) • 12 km od 
mesta  Manavgat • cca 50 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi 

PLÁŽE: nádherná široká piesočnatá pláž s veľmi 
jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
vhodná pre rodiny s deťmi (zvoz zdarma) • slneč-
níky, ležadlá, matrace a  plážové osušky zdarma 
(výmena osušiek za poplatok)

POPIS HOTELA: novopostavené prázdninové 
vilky umiestnené uprostred prekrásnej hotelo-
vej záhrady • vstupná hala s  recepciou a  pose-
dením • hlavná hotelová reštaurácia s  terasou • 

a´la carte reštaurácia (nutná rezervácia vopred) • 
3 bary (bar pri bazéne, plážový bar, Service bar) 
• 2 bazény  • jeden samostatný bazén s  3 tobo-
gánmi a šmykľavkami • 2 detské bazény, jeden so 
šmykľavkami • turecké kúpele (masáže a peeling 
za poplatok) • sauna • kaderníctvo (za poplatok) • 
obchodíky (klenotníctvo, obchodík s kožou a su-
venírmi, minimarket) • konferenčná miestnosť • 
čistiareň (za poplatok) • služby fotografa (za po-
platok) • WiFi internetové pripojenie

ŠPORT A ZÁBAVA: medzinárodné hotelové ani-
mácie aj v  slovenskom jazyku • detský miniklub 
(pre deti od 4 do 14 rokov) • detské ihrisko • 2 teni-
sové kurty (osvetlenie za poplatok) • stolný tenis 
• volejbal • basketbal • fitness centrum • aerobik • 
minigolf • široká ponuka vodných športov na plá-
ži (za poplatok)

UBYTOVANIE: moderné 2-lôžkové izby s 1, resp. 
2 prístelkami (v prípade obsadenia izby 4 osoba-
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mi odporúčame rodinnú izbu - na vyžiadanie) • 
klimatizácia • satelitný TV • minibar • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchou, WC 
a sušič na vlasy) • telefón • trezor (za poplatok) • 
balkón s posedením 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • nealkoholické 
a  lokálne alkoholické nápoje podávané v  areáli 
hotela aj na pláži • ľahšie poobedňajšie občer-
stvenie vo vyhradených hodinách počas dňa • 
ľahšie polnočné občerstvenie • čaj, káva a koláči-
ky o  piatej • minibar v  izbe • medzinárodné ho-
telové animácie aj v  slovenskom jazyku • detský 
miniklub (pre deti od 4 do 14 rokov) • slnečníky, 
ležadlá, matrace a  plážové osušky pri bazéne aj 
na pláži zdarma (výmena osušiek za poplatok) • 
WiFi internetové pripojenie v lobby zdarma

 SENECA KLUB: v  letnej sezóne 2015 si vám 
dovoľujeme ponúknuť na spestrenie vášho aktív-
neho dovolenkového pobytu osvedčené hotelo-
vé animácie, ktoré sú organizované najmä počas 
letných prázdnin. Slovensky hovoriaci animátor 
v  spolupráci s  hotelovými animátormi pre vás 
pripravili denné i večerné aktivity, pri ktorých sa 
rozhodne zabavia dospelí aj  deti. Rôzne súťaže, 
pohybové hry či aerobik vám určite spríjemnia 
chvíle vášho vytúženého oddychu. Spoločenský 
program je zas výbornou príležitosťou na  zába-
vu a  spoznanie nových priateľov. Rodičia určite 
privítajú úplnú dovolenkovú voľnosť, keď svoje 
ratolesti zveria do  spoľahlivých rúk skúsených 
animátorov. Klubová dovolenka je zárukou ne-
opakovateľných dovolenkových chvíľ, radosti 
z pohybu, zábavy a nenapodobiteľného detského 
smiechu.  
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Grand Prestige HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 476 EUR/8 DNÍ 
OD 623 EUR/11 DNÍ

WWW.GRANDPRESTIGE.COM

Príťažlivý a zároveň veľmi nezvyčajný dizajn tohto 
hotelového komplexu, zasadeného do  rozľahlej 
a nádhernej exotickej záhrady, je tou pravou vstu-
penkou do  prázdninovej pohody menom Grand 
Prestige. Okúzľujúci areál pokrývajúci plochu 
38 000 m2 čaká na svojich návštevníkov v oáze ne-
konečnej zelene a  kvetov, kde nájdete šmykľavky, 
tobogany, bazény, športoviská a  samozrejme aj 
dostatok miesta na zaslúžený oddych, či už v tieni 
slnečníkov alebo priamo pod lúčmi hrejivého tu-
reckého slnka. Tento nádherný hotelový areál je už 
niekoľko rokov vyhľadávaným miestom dovolenky 
našich klientov a je mimoriadne vhodný predovšet-
kým pre rodinnú dovolenku. Prijmite naše pozva-
nie a nechajte sa rozmaznávať práve tu.

POLOHA: veľmi obľúbený päťhviezdičkový hote-
lový komplex s rozľahlou záhradou s exotickými 
palmami a voňavými kvetmi • približne 7 km od 
historického a turistami mimoriadne vyhľadáva-
ného mesta Side s antickými pamiatkami a množ-
stvom nákupných či zábavných možností (ľahko 
dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, ta-
kzvanými dolmušmi) • 150 m od piesočnatej pláže 
• atraktívny vodný park so šmykľavkami a tobo-
gánmi • menšia nákupná zóna s obchodíkmi • prí-
rodné jazero s promenádou • cca 4 km od turistic-
kého strediska Manavgat s prekrásnou prírodnou 
scenériou, fascinujúcimi vodopádmi a možnosťa-
mi nákupov (ľahko dostupné lacnými miestnymi 
autobusmi, takzvanými dolmušmi) • približne 65 
km od medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: krásna piesočnatá pláž pri vstupe do 
mora  premiešaná drobnými kamienkami • slneč-
níky, ležadlá, matrace a  plážové osušky zdarma  
• all inclusive servis aj v plážovom bare (zdarma) 

• ponuka vodných športov na pláži (bezmotorové 
zdarma, motorové za poplatok)

POPIS HOTELA: vstupná hotelová hala s pano-
ramatickými výťahmi • recepcia so zmenárňou a 
posedením v lobby • WiFi internetové pripojenie • 
4 hotelové reštaurácie • 6 barov (lobby, pool, plá-
žový, snack, Amphi bar, Bistro Taurus) • 2 vonkaj-
šie bazénové komplexy so šmykľavkami a tobo-
gánmi (jeden s oddelenou detskou časťou a mini 
tobogánom) • sauna • turecké kúpele (masáže za 
poplatok) • spa a wellness centrum (za poplatok) 
• jacuzzi (za poplatok) • konferenčná hala • čistia-
reň (za poplatok) • nákupné centrum (zlatníctvo, 
kaderníctvo, boutique, fotoslužba, obchodíky so 
suvenírmi) • detské ihrisko • detský miniklub pre 
deti od 4 do 12 rokov • exotická hotelová záhrada 
s atraktívnymi jazierkami • záhradná terasa s po-
sedením • a´la carte reštaurácia na streche hotela 
s fantastickým výhľadom (za poplatok a na zákla-
de rezervácie vopred)
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ŠPORT A  ZÁBAVA: detské ihrisko •  stolný te-
nis •  rozsiahly hotelový aquapark s  tobogánmi 
a  šmykľavkami •  detský aquapark • 4  tenisové 
kurty (osvetlenie za  poplatok) •  plážový volejbal 
•  basketbal •  ponuka vodných športov na  pláži 
(bezmotorové zdarma, motorové za poplatok) 
• biliard (za poplatok) • fitness centrum • požičov-
ňa áut a bicyklov (za poplatok) • diskotéka Niaga-
ra • amfiteáter • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti i dospelých •  detský miniklub  pre deti 
od 4 – 12 rokov

UBYTOVANIE: komfortné a príjemne zrekon-
štruované 2-lôžkové izby s  možnosťou 1  alebo 
2 prísteliek • väčšie prepojené rodinné izby urče-
né predovšetkým pre 4  osoby (oddelená miest-
nosť - spálňa s  2  lôžkami a  obývacia miestnosť 
s  2  prístelkami, rodinné izby len na  vyžiadanie) 
•  vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, respektíve vaňou, WC a  sušič na  vlasy) 
• klimatizácia • telefón • satelitný TV • rádio • mi-

nibar • trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou chutných švéd-
skych stolov vrátane nápojov • lokálne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané v hotelovom 
areáli i na pláži počas celého dňa • podávanie ľah-
šieho občerstvenia a snackov vo vybraných hodi-
nách v hoteli i na pláži (turecké placky, hambur-
gery, pizza, hranolky) • čaj, káva, koláče o piatej • 
podávanie ľahšieho nočného občerstvenia • mini-
bar v hotelovej izbe (voda, nealkoholické nápoje 
- naplnený pri príchode) • stolný tenis • volejbal • 
basketbal • plážový volejbal • medzinárodné ho-
telové animácie pre deti a dospelých • miniklub 
pre deti od 4 do 12 rokov • slnečníky, ležadlá, mat-
race a osušky pri bazéne aj na pláži  

CENNÍK VIĎ STR. 377

Spa & Waterpark

SIDE

169

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

seneca.sk/video



Turecko

Alba Royal HOTELOVÝ KOMPLEX    

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 602 EUR/8 DNÍ 
OD 833 EUR/11 DNÍ

WWW.ALBAHOTELS.COM.TR

Objavili sme pre vás miesto, kde sa vaše dovo-
lenkové predstavy a sny stanú skutočnosťou, a to 
impozantný rezort Alba Royal, ktorý poskytuje 
svoje prvotriedne služby pre náročnú dospelú 
klientelu. Relax, pokoj a  harmónia sú správnymi 
synonymami tohto komplexu. Elegantný interiér 
moderného dizajnu vkusne zapadá do jedineč-
ného štýlu, ktorý je v súlade s okolitou prírodou. 
Dychvyrážajúca, slnkom zaliata piesočnatá pláž sa 
tu dotýka tyrkysovej farby Stredozemného mora, 
a to všetko pretkané vyberaným vkusom a servi-
som tej najvyššej úrovne. Pobrežie Çolakli je ne-
pochybne výnimočným miestom Tureckej riviéry 
a  dovolenka v  hoteli Alba Royal vo vás zanechá 
nezabudnuteľné zážitky.

POLOHA: exkluzívny areál päťhviezdičkového ho-
telového komplexu ústiaci priamo na širokej pie-
sočnatej pláži • v  centre vyhľadávanej turistickej 
oblasti Çolakli • historické mesto Side s  nákupnými 
a zábavnými možnosťami je vzdialené iba 8 km (ľah-
ko dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmušmi) • cca 50 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi

PLÁŽE: nádherná široká a  dlhá hotelová pláž 
s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • mož-
nosť využiť all inclusive služby aj v bare priamo na 
pláži • hotelová pláž je ocenená Modrou vlajkou 
za čistotu pláže i mora  

POPIS HOTELA: reprezentatívna a elegantne zaria-
dená vstupná hala s recepciou • 2 hlavné reštaurácie 
s terasami • 3 a´la carte reštaurácie s terasami (nutná 
rezervácia vopred) • lobby bar s 24 hodinovým all in-
clusive servisom • 5 barov • 2 kaviarne • vonkajší ba-

zénový komplex (slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma) • vnútorný bazén •  salón krásy a  kaderníc-
tvo (za poplatok) • sauna • turecké kúpele (masáže 
a peeling za poplatok) • nákupná zóna (klenotníctvo, 
obchodíky s kožou a suvenírmi, minimarket) • amfi-
teáter • diskotéka • fitness centrum • WiFi internetové 
pripojenie

ŠPORT A ZÁBAVA: fitness centrum • plážový vo-
lejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gymnastika • 
celodenné medzinárodné hotelové animácie • živá 
hudba • diskotéka • herňa • biliard (za poplatok) • 
bowling (za poplatok) • široká ponuka motorových 
a bezmotorových vodných športov na pláži (za po-
platok) 

UBYTOVANIE: vkusne zariadené a  priestranné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • satelitný 
LCD  TV •  trezor • klimatizácia •  minibar (zdarma - 
denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi) • rých-
lovarná kanvica (čaj a káva k dispozícii) • telefón • 
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vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC a  sušič na  vlasy) 
• balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy a  večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a  miestnych alkoholických nápojov • neal-
koholické, miestne alkoholické a  vybrané 
importované alkoholické nápoje podávané 
v  areáli hotela i  na  pláži •  bohatá ponuka 
občerstvenia počas celého dňa • čaj, káva, 
koláče, palacinky • zmrzlina • turecké plac-
ky • ľahšie polnočné občerstvenie • minibar 
(denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi) • 
medzinárodné hotelové animácie • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky pri bazéne aj na plá-
ži zdarma
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Alba Resort HOTEL     Family Resort

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 539 EUR/8 DNÍ 
OD 742 EUR/11 DNÍ

WWW.ALBAHOTELS.COM.TR

S hrdosťou vám opäť ponúkame rozprávkové miesto 
s  neopakovateľnou rodinnou atmosférou, vhodné  
pre náročných klientov, ktoré vás očarí hneď na prvý 
pohľad. Zázemie tohto úžasného komplexu tvorí 
prekrásna záhrada s bazénmi, tobogány, šmykľavky, 
rozprávkové detské ihrisko, minizoo s domácimi aj 
exotickými zvieratkami, či rôzne ďalšie atrakcie, kto-
ré môžete objavovať prechádzkami po prekrásnom 
hotelovom areáli plnom zelene, vhodnom predo-
všetkým pre tých najdôležitejších ľudí na svete, naše 
detičky. Ak k  tomu pridáme prekrásnu piesočnatú 
pláž, vysokokvalitné služby a  fantastickú kuchyňu  
sme presvedčení o tom, že malí aj veľkí dovolenkári 
budú ešte dlho spomínať na výnimočné zážitky pre-
žité v tomto prázdninovom raji.

POLOHA: prekrásny hotelový areál ústiaci na  pie-
sočnatej pláži • v letovisku Çolakli v zóne špičkových 
hotelov • 10 km od Side • 50 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: krásna piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná pre rodiny s deťmi • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky (zdarma) 

POPIS HOTELA: príjemná hotelová hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia s terasou • 6 barov • 2 a´la carte 
reštaurácie • 2 bazény, jeden so 4 tobogánmi • 2 det-
ské bazény so šmykľavkami • vnútorný bazén • masáže 
a beauty centrum (za poplatok) • jacuzzi • sauna • tu-
recké kúpele • živá hudba  • nákupná zóna • amfiteáter    

ŠPORT A ZÁBAVA: detské ihrisko • miniklub • disko-
téka • medzinárodné animácie • tenisový kurt  • fitness 
centrum • badminton • basketbal • stolný tenis • plážo-
vý volejbal • požičovňa vodných športov (za poplatok) 

UBYTOVANIE: komfortné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • rodinné izby (určené pre 4 osoby) • 

satelitný TV • trezor • klimatizácia • minibar (dopĺňa-
ný denne) • internet • telefón • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy, večere a neskoré večere formou boha-
tých  a chutných švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje 24 hodín 
denne • detské menu • ľahké snacky • zmrzlina • nočné 
občerstvenie • minibar •  medzinárodné hotelové ani-
mácie • miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
pri bazéne a na pláži

 SENECA KLUB: v letnej sezóne 2015 si vám do-
voľujeme ponúknuť osvedčené hotelové animácie 
organizované najmä počas letných prázdnin. Sloven-
sky hovoriaci animátor v spolupráci s hotelovými ani-
mátormi pre vás pripravili denné i večerné aktivity.
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OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 539 EUR/8 DNÍ 
OD 742 EUR/11 DNÍ

WWW.ALBAHOTELS.COM.TR 

Vlny Stredozemného mora a  krásna piesočnatá 
pláž tvoria kulisu hotela Alba Queen, skvelého 
dovolenkového cieľa rodín s  deťmi, milovníkov 
športu, ale predovšetkým nadšencov tej pravej 
plážovej dovolenky.  A  to všetko na nádhernom 
mieste s  peknou prírodnou scenériou v  kom-
plexne vybavenom hotelovom areáli. Skutočnou 
pýchou hotela je prekrásny exteriér s  plaveckým 
bazénom a aquaparkom, ktorý obklopuje záplava 
exotickej zelene a  ústi na širokej pláži s  jemným 
pieskom. V  hoteli Alba Queen garantujeme spo-
kojnosť aj tým najnáročnejším dovolenkárom. Je 
príjemným prázdninovým domovom, v ktorom sa 
snúbi výnimočne krásne morské pobrežie s kom-
fortom moderných hotelových sietí.  

POLOHA: priamo na jedinečnej rozľahlej piesočna-
tej pláži • v stredisku Çolakli • asi 50 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi • cca 8 km od historického  
a obľúbeného mesta Side s  možnosťou nákupov, 
zábavy a antickými pamiatkami

PLÁŽE: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora vhodná pre rodiny s deťmi • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma • služby all inclu-
sive aj na pláži 

POPIS HOTELA: moderná hotelová hala s  recep-
ciou a posedením • hlavná hotelová reštaurácia  aj s 
vonkajším posedením na terase • 5 barov • rozsiahly 
bazén s tobogánmi • detský bazén • vnútorný bazén 
• masáže a beauty centrum (za poplatok) • turecké 
kúpele • nákupná zóna • amfiteáter • fitness centrum 
• WiFi internetové pripojenie 

ŠPORT A ZÁBAVA: detské ihrisko • miniklub • dis-
kotéka • tenisový kurt • stolný tenis • fitness • mini 
futbal •  plážový volejbal • vodná gymnastika •  bi-

liard (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • priestranné rodinné izby  
(určené pre 4 osoby) • SAT TV • trezor • klimatizácia 
•  minibar • rýchlovarná kanvica • telefón •  vlastné 
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa a WC, sušič na vla-
sy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere formou bohatých a chutných 
švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické 
a  miestne alkoholické nápoje podávané 24 hodín 
denne • poobedňajšie snacky a občerstvenie • káva, 
čaj, koláčiky vo vybraných hodinách • ľahšie nočné 
občerstvenie • medzinárodné hotelové animácie 
a  detský miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky pri bazéne aj na pláži
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Sun Beach HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 392 EUR/8 DNÍ 
OD 504 EUR/11 DNÍ

WWW.SUNBEACHSIDE.COM 

Útulný hotel Sun Beach, nachádzajúci sa priamo pri 
plážovej promenáde, je ideálnym miestom pre všet-
kých tých, ktorí na svojej zaslúženej dovolenke netú-
žia po rozľahlých hotelových rezortoch, tak typických 
pre toto letovisko, ale dajú skôr prednosť menšiemu 
hotelu s komornejšou, rodinnou atmosférou. To však 
neznamená, že sa musíte vzdať štandardného dobré-
ho servisu, ktorý tento hotel ponúka. Práve na tomto 
mieste sa podarilo ideálne skĺbiť kvalitné služby a vy-
nikajúcu polohu, a to na jednej strane v bezprostred-
nej blízkosti krásnej pláže a na druhej strane iba nie-
koľko minút pešej chôdze od centra dovolenkového 
ruchu historického a  turistami obľúbeného mesta 
Side. Stačí iba prekročiť prah hotela a vychutnávať si 
prázdninovú atmosféru plnými dúškami.

POLOHA: rodinný hotel s príjemnou atmosférou  
a vynikajúcou polohou nachádzajúci sa priamo 
pri krásnej piesočnatej pláži • len 10 minút pešou 
chôdzou od  historického mesta Side s  množ-
stvom nákupných a  zábavných možností a  pra-
vou tureckou atmosférou (dostupnosť pobrežnou 
promenádou) • 6 km od mesta Manavgat s mož-
nosťou nákupov • cca 50 km od letiska v Antalyi 

PLÁŽE: nádherná piesočnatá pláž s  jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora vhodná 
pre rodiny s  deťmi • slnečníky a ležadlá zdarma 
(plážové osušky za poplatok) • široká ponuka vod-
ných športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: príjemná hotelová recepcia • 
hotelová reštaurácia s terasou • Garden bar • von-
kajší bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • detský 
bazén • masáže a sauna k dispozícii v sesterskom 
hoteli Sun Beach Park (za poplatok) • turecké kú-
pele k  dispozícii v  sesterskom hoteli Sun Beach 

Park (zdarma) • WiFi pripojenie v  lobby zdarma • 
obchodíky, reštaurácie a zábavné možnosti rôz-
neho druhu v blízkosti hotela

ŠPORT A  ZÁBAVA: živá hudba • ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: príjemne a prakticky zariadené 
2-lôžkové izby s 1 prístelkou • satelitný TV • trezor 
• klimatizácia • minibar • telefón • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (sprcha, respektíve vaňa, WC 
a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou chutných švédskych sto-
lov vrátane nápojov • nealkoholické a miestne al-
koholické nápoje • čaj, káva a koláčiky v popolud-
ňajších hodinách • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
aj na pláži • WiFi internetové pripojenie v lobby
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OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD  392 EUR/8 DNÍ 
OD  504 EUR/11 DNÍ

WWW.SUNBEACHSIDE.COM

Mohli by sme začať tým, že úchvatné antické Side 
snáď ani nemôže byť bližšie, a práve táto oblasť je 
medzi turistami z  celého sveta mimoriadne po-
pulárna a žiadaná. Preto sme radi, že sa nám našu 
ponuku podarilo rozšíriť o  zrekonštruovaný hotel 
partiaci do vyhľadávanej kategórie štvorhviezdič-
kových hotelov s vynikajúcou polohou, iba niekoľko 
minút pešej chôdze od centra spomínaného Side. 
Všade v okolí hotela sa nachádzajú obchodíky a ka-
viarničky lákajúce sa zastaviť a  nakúpiť tovar toho 
najrôznejšieho druhu. Ďalším benefitom je moder-
né zariadenie hotela a útulné izby, oddychové pro-
stredie pri bazénoch, chutná kuchyňa a krásna pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ktorú 
oddeľuje od hotela iba sesterský hotel Sun Beach.

POLOHA: pekný hotel, ktorý prešiel rekonštruk-
ciou, sa nachádza len 150 metrov od nádhernej pie-
sočnatej pláže • približne 10 minút pešou chôdzou 
od  antického mesta Side s množstvom nákupných 
a  zábavných možností a  pravou dovolenkovou at-
mosférou (pešia dostupnosť pobrežnou promená-
dou) • iba 6 km od mesta Manavgat s  možnosťou 
nákupov či posedením v  tureckých kaviarničkách • 
cca 50 km od medzinárodného letiska v Antalyi 

PLÁŽE: približne 150 metrov od krásnej piesočna-
tej pláže s pozvoľným vstupom do mora  vhodnej 
pre rodiny s  deťmi • slnečníky a ležadlá zdarma 
(plážové osušky za poplatok) • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: vkusná a elegantná vstupná hala 
s recepciou a posedením v lobby • hlavná reštaurácia 
s terasou • a´la carte reštaurácia • 3 bary • 2 vonkaj-
šie bazény • detský bazén • vnútorný bazén • masáže 
a spa centrum (za poplatok) • turecké kúpele • posil-

ňovňa • WiFi pripojenie v lobby zdarma • obchodíky  
rôzneho druhu v blízkosti hotela

ŠPORT A ZÁBAVA: tenis • fitness • šípky • vodné 
športy na pláži (za poplatok)  

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • satelitný TV • trezor (zdar-
ma) • klimatizácia • minibar • telefón • vlastné hy-
gienické príslušenstvo (sprcha, respektíve vaňa, WC 
a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou chutných švédskych sto-
lov vrátane nápojov • nealkoholické a  miestne 
alkoholické nápoje • čaj, káva a  koláčiky v  po-
poludňajších hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži • WiFi internetové pripojenie 
v lobby 

CENNÍK VIĎ STR. 374

HOTEL  Sun Beach Park

SIDE

175

dieťa do 13 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive

seneca.sk/video



Turecko

Ganita Holiday Club HOTELOVÝ KOMPLEX    

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD  434 EUR/8 DNÍ 
OD  532 EUR/11 DNÍ

WWW.GANITAHOTELS.COM

Vzorne vedený hotelový komplex vám s potešením 
prinášame aj v tohtoročnej letnej sezóne. Jeho naj-
väčšími devízami sú výnimočná poloha, prekrásne 
prostredie, skvelá klubová atmosféra a excelentná 
starostlivosť personálu. Tu sa budete cítiť skutoč-
ne výborne. Pobyt v Ganita Holiday Club Resort & 
Spa – to je príjemný relax a skvelý servis v blízkosti 
krásnej pláže so zlatým pieskom. Objavte to pravé 
miesto pre dokonalú letnú dovolenku. Slnenie sa 
na nádhernej piesočnatej pláži v tesnom susedstve 
rezortu a  kúpanie sa v  azúrovom mori vám mož-
no spríjemnia aj vodné korytnačky Caretta. Tento 
atraktívny hotel z renomovanej siete Ganita Hotels 
je garantom kvalitnej dovolenky, na  ktorej svoj 
prázdninový raj iste nájdu najmä rodiny s deťmi.

POLOHA: pekný hotelový komplex s  palmovou 
záhradou končiacou až na krásnej hotelovej pláži 
s kompletným plážovým servisom • v obľúbenom 
stredisku Okurcalar • približne 32 km od rušného 
letoviska Alanya s  množstvom nákupných a  zá-
bavných možností a  pravou dovolenkovou at-
mosférou • cca 30 km od historického a turistami 
mimoriadne vyhľadávaného mesta Side s únikát-
nymi antickými pamiatkami • cca 90 km od medzi-
národného letiska v Antalyi

PLÁŽE: priamo pri nádhernej piesočnatej pláži 
pri vstupe do mora s prímesou drobných kamien-
kov • slnečníky, ležadlá a matrace zdarma • plážo-
vé osušky (za depozit) • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: hotelový komplex pozostávajú-
ci z  hlavnej budovy a  záhradných viliek • štýlová 
vstupná hala s  recepciou a  posedením • hlavná 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia • vonkajšie ba-

zény • detský bazén s tobogánom a šmykľavkami • 
vnútorný bazén • pool bar • Nargila cafe • čajovňa • 
snack bar • Ganita cafe • disco bar • turecké kúpele 
• sauna • masáže a welness (za poplatok) • be-
auty centrum (za poplatok) • WiFi internetové 
pripojenie • menšia nákupná zóna • amfiteáter • 
živá hudba • konferenčná miestnosť • detský mi-
niklub a teenage klub

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • fitness centrum 
• detské ihrisko • detský miniklub (pre deti od 4 
do 12 rokov) • diskotéka • amfiteáter • medziná-
rodné hotelové animácie pre deti aj dospelých • 
večerné programy • plážový volejbal • basketbal 
• futbal • gymnastika • aerobik • ponuka motoro-
vých a  nemotorových vodných športov na pláži 
(za poplatok)

UBYTOVANIE: komfortne a  príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
v  hlavnej budove • klimatizácia • telefón • trezor 
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(za poplatok) • satelitný TV • minibar • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
respektíve vaňou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy a večere formou chutných 
švédskych stolov vrátane nápojov • detské 
menu • miestne alkoholické a  nealkoho-
lické nápoje podávané v  areáli hotela i  na 
pláži • káva, čaj, koláčiky o piatej • podáva-
nie ľahšieho občerstvenia vo vyhradených 
hodinách • ľahšie polnočné občerstvenie • 
minibar v izbe • slnečníky, ležadlá a matrace 
pri bazéne aj na pláži • medzinárodné hote-
lové animácie pre deti aj dospelých • detský 
miniklub respektíve teenage klub určený 
pre deti od 4 do 12 rokov • WiFi pripojenie 
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Aska Washington HOTELOVÝ KOMPLEX 

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 455 EUR/8 DNÍ 
OD 595 EUR/11 DNÍ

WWW.ASKAHOTELS.COM

Krásnu piesočnatú pláž, ktorá je ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu mora a pláže, ocenia nielen nadšenci 
plážovej dovolenky, ale aj náročnejší klienti vyhľadá-
vajúci bohatú ponuku kvalitných služieb. Fantastický 
hotelový rezort zaradený do prestížnej hotelovej siete 
„Aska Hotels“ ponúka svojim návštevníkom bazéno-
vý komplex s tobogánmi, športoviská, ale aj pokojné 
miesta na  leňošenie v  tieni všadeprítomnej zelene. 
Kvalitné služby, ochotný personál a originálnosť pro-
stredia s  neopakovateľnou vôňou Stredozemného 
mora vo vás zanechajú tie najkrajšie spomienky s ná-
dychom orientu. Odporúčame všetkým vekovým 
kategóriám, najmä však rodinám s deťmi, ktorým ga-
rantujeme prežitie skutočne bezstarostnej dovolenky 
plnej dobrej nálady. 

POLOHA: očarujúci päťhviezdičkový prázdnino-
vý komplex situovaný priamo pri širokej piesočna-
tej pláži • v letovisku Kizilagac, len 15 km od mesta 
Manavgat s  nákupnými možnosťami (ľahko do-
stupné miestnou dopravou) • historické mesto 
Side s jedinečnými architektonickými artefaktami 
vzdialené necelých 13 km (ľahko dostupné miest-
nou dopravou) • 70 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: nádherná hotelová piesočnatá pláž s prí-
mesou kamienkov pri vstupe do mora • komplet-
ný plážový servis • možnosť využívať hotelový all 
inclusive bar • pláž je ocenená Modrou vlajkou 
za čistotu pláže i mora 

POPIS HOTELA: fantastický hotelový komplex 
s  exotickou záhradou ústiacou priamo na  krásnu 
piesočnatú pláž • hotelová hala s recepciou a zme-
nárňou • internetová kaviareň • možnosť WiFi pri-
pojenia • hlavná reštaurácia s botanickým kútikom 
a terasou •  lobby bar • bar pri bazéne • snack bar 

• plážový bar •  dve a´la carte reštaurácie (turecká 
a talianska, rezervácia vopred) • bazén s dvomi to-
bogánmi • detský bazén • vnútorný bazén • jacuzzi 
• sauna • turecké kúpele (masáže a peeling za po-
platok) • beauty centrum • kaderníctvo • amfiteá-
ter • lekár • nákupná zóna

ŠPORT A ZÁBAVA: detský miniklub • detské kino  
• minidisco • živá hudba • diskotéka • tenisové kur-
ty (osvetlenie za poplatok) • fitness • aerobic • 
vodná gymnastika • gymnastika • joga • vodné hry 
• boccia • šipky • plážový volejbal • basketbal • stol-
ný tenis • biliard • šach • motorové a bezmotorové 
vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: moderne a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1  alebo 2  prísteliek 
• SAT TV • trezor (za  poplatok) • individuálna kli-
matizácia • minibar • telefón • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp.vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením 
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STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nealkoholických a  miestnych 
alkoholických nápojov • diétny kútik (v  hlav-
nej reštaurácii) • detské menu (v  hlavnej 
reštaurácii) • nealkoholické  a  miestne alko-
holické nápoje podávané v areáli hotela a na 
pláži počas dňa (importované nápoje a  čer-
stvé džúsy za poplatok) • podávanie ľahšieho 
občerstvenia počas vybraných hodín (turecké 
placky, hamburgery, pizza, cestoviny, hranol-
ky) • čaj, káva a koláče o piatej • nočné občer-
stvenie • minibar (v hotelovej izbe, dopĺňaný 
2 x týždenne nealkoholickými nápojmi) • me-
dzinárodné hotelové animácie pre deti a do-
spelých • detský miniklub • slnečníky, ležadlá, 
matrace a osušky pri bazéne i na pláži zdarma 
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Aska Buket HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 462 EUR/8 DNÍ 
OD 609 EUR/11 DNÍ

WWW.ASKAHOTELS.COM

Prijmite naše pozvanie na jedinečnú dovolenku v pre-
krásnom hotelovom areáli priamo na piesočnatej pláži. 
Prvotriedne služby hotelového komplexu Aska Buket 
Resort & Spa pocítite od  prvej chvíle vášho pobytu. 
Rozmanitosťou doplnkových možností a aktivít osloví 
náročnejších klientov všetkých vekových kategórií. Ak 
si pre miesto svojho pobytu zvolíte tento hotel, bezpo-
chyby zažijete atraktívnu a pestrú dovolenku. Skvelá 
poloha hotela priamo na pláži s jemným pieskom, ne-
smierne príjemné prostredie exotickej záhrady, ktorá 
oddeľuje komplex od  mora, široký ultra all inclusive 
program a bohatá ponuka animačných aktivít pre deti 
i  dospelých – to sú tie najlepšie predpoklady pre to, 
aby sa hotel Aska Buket Resort & Spa stal vašim neza-
budnuteľným dovolenkovým rajom. 

POLOHA: luxusom dýchajúci päťhviezdičkový ho-
telový rezort priamo na brehu Stredozemného mora 
s  piesočnatou plážou a  kompletným plážovým ser-
visom • areál hotela je situovaný v  časti Okurcalar 
s možnosťou nákupov a posedenia v kaviarňach • cca 
30 km od mesta Alanya, ktoré je známe svojimi typic-
ky tureckými  obchodíkmi so suvenírmi, orientálnymi 
koreninami či príjemnými reštauráciami, ktoré doká-
žu navodiť u každého dovolenkára tú pravú tureckú 
atmosféru • 90 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: nádherná široká piesočnatá pláž s prímesou 
drobných kamienkov pri vstupe do  mora • ležadlá, 
slnečníky, matrace a  osušky zdarma • nápoje v  ho-
telovom plážovom bare • hotelová pláž je ocenená 
Modrou vlajkou za čistotu pláže i mora

POPIS HOTELA: luxusný hotelový komplex je tvo-
rený deviatimi prázdninovými vilkami, ktoré sú zasa-
dené do nádherne voňajúcej exotickej záhrady plnej 
banánovníkov, paliem, ibištekov a  kvetov jazmínu 

• rozľahlá hotelová hala s  recepciou a  zmenárňou • 
možnosť WiFi pripojenia v  priestoroch recepcie • 
exkluzívna hotelová reštaurácia s výhľadom na trb-
lietajúcu sa morskú hladinu a exotickú hotelovú zá-
hradu • 6 tematických hotelových barov • 3 a´la carte 
reštaurácie (turecká, čínska, talianska - odporúčame 
rezerváciu vopred) • chill out bar s tradičnými vodný-
mi fajkami • bazénový komplex s dvomi tobogánmi 
• detský bazén • vnútorný bazén • jacuzzi • sauna • 
turecké kúpele • masáže a  beauty centrum (za  po-
platok) • nákupná zóna • amfiteáter

ŠPORT A  ZÁBAVA: miniklub určený pre deti 
od 4 do 12 rokov • junior klub určený pre deti od 13 
do 16 rokov • minidisco • tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • fitness centrum • biliard (za poplatok) 
• bowling (za  poplatok) • šipky • plážový volejbal • 
stolný tenis • živá hudba • šach • požičovňa vodných 
športov (za  poplatok) • medzinárodné a  slovenské 
hotelové animácie pre deti aj dospelých
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UBYTOVANIE: mimoriadne vkusne a  komfortne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek • satelitný TV • trezor (za poplatok) • centrálne 
riadená klimatizácia • minibar • telefón • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón s posedením  

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou švédskych stolov 
vrátane nealkoholických a  miestnych alkoholic-
kých nápojov servírované v celom hotelovom areáli 
i  na  pláži počas celého dňa • detské menu • podá-
vanie ľahšieho občerstvenia počas vybraných hodín 
(turecké placky, hamburgery, pizza, cestoviny a hra-
nolky) • čaj, káva, koláčiky o piatej • polnočný snack 
• medzinárodné hotelové animácie pre deti i dospe-
lých • minidiskotéka • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži
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Justiniano Park Conti HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 448 EUR/8 DNÍ 
OD 574 EUR/11 DNÍ

WWW.JUSTINIANOHOTELS.COM 

Nádherný areál hotelového komplexu netrpezlivo 
čaká na  svojich po  relaxe túžiacich návštevníkov 
v záhrade plnej zelene, kde rozsiahly bazénový kom-
plex s  tobogánmi ústi až takmer priamo na  pláži. 
Celý areál ponúka vskutku široké možnosti na strá-
venie dovolenky plnej radostného kúpania, oddychu 
a  relaxu v  podobe rôznych športových aktivít, ani-
mačných programov a all inclusive služieb. Príjemne 
sa tu budú cítiť rodiny s deťmi, ktorým areál ponúka 
nielen voľnosť pohybu po udržiavaných trávnikoch, 
ale tiež možnosť vyšantiť sa na  detskom ihrisku 
či v  detskom miniklube. Ochotný a  milý personál, 
kvalitné služby, zábava v  hoteli i  na  pláži a  bohatý 
animačný program robia z tohto hotela to pravé do-
volenkové miesto pre všetkých. 

POLOHA: v  pokojnej hotelovej oblasti Okurcalar • 
priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži • 35 km od le-
toviska Alanya s  veľkým množstvom nákupných 
a  zábavných možností (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou, tzv. dolmušmi) • asi 25 km od 
mestečka Manavgat (ľahko dostupné dolmušmi) • 
cca 90 km od medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: prekrásna široká piesočnatá pláž pri vstupe  
do mora premiešaná kamienkami a  s  pozvoľným 
vstupom do mora • hotelové plážové mólo • slneč-
níky, ležadlá, matrace zdarma • plážové osušky (za 
vratný depozit)

POPIS HOTELA: rozľahlá vstupná hala s recepciou 
a posedením • hlavná hotelová reštaurácia • 4 a´la 
carte reštaurácie (rybia, turecká, čínska, talianska - 
zdarma na základe rezervácie vopred) • 4 bary (Be-
ach bar, Rose bar, Tulipe bar, Disco bar) • 2 vonkajšie 
bazény • relaxačný  bazén • detský bazén s  tobo-
gánmi (tobogány v prevádzke vo vyhradených ho-

dinách) • detské ihrisko • detský miniklub • minizoo 
• turecké kúpele (sauna, rôzne druhy masáží a pe-
eling za  poplatok) • fitness centrum • internetová 
kaviareň (za poplatok) 

ŠPORT A  ZÁBAVA: aerobik • stolný tenis • šipky •  
fitness • plážový volejbal • tenisový kurt (osvetlenie 
za poplatok) • mini futbal • futbalové ihrisko • medzi-
národný detský miniklub (4-12 rokov) • detský raj • 
diskotéka • minidisco • široký výber vodných športov 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: účelne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1  až 2  prísteliek • priestranné rodinné 
prepojené izby určené pre 4 osoby (spálňa s 2 lôžka-
mi a miestnosť s 2 prístelkami na vyžiadanie) • klima-
tizácia • telefón • trezor (za vratný depozit) • SAT TV • 
minibar • vlastné hygienické zariadenie (sprcha, resp. 
vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE: formou all inclusive
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 ULTRA ALL INCLUSIVE:  raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a  večere formou bo-
hatých švédskych stolov vrátane nápojov, 
servírované sú jedlá tureckej i  medzinárod-
nej kuchyne • podávanie nealkoholických 
a  miestnych alkoholických nápojov v  celom 
hotelovom areáli i na pláži počas celého dňa 
•  ľahšie občerstvenie počas vyhradených 
hodín v celom areáli hotela (turecké placky, 
hamburgery, pizza, cestoviny, hranolky) • čaj, 
káva, koláčiky a sladké pečivo o piatej • ľah-
ší polnočný snack • medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i  dospelých počas celého 
dňa • večerné animácie pre deti i dospelých • 
mini diskotéka • detský miniklub • slnečníky, 
ležadlá, matrace pri bazéne a na pláži • plá-
žové osušky pri bazéne a  na pláži za vratný 
depozit
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Aska Just in Beach HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 455 EUR/8 DNÍ 
OD 595 EUR/11 DNÍ

WWW.ASKAHOTELS.COM 

Atraktívnou voľbou z našej tohtoročnej ponuky je za-
iste dovolenka pod horúcim tureckým slnkom v okúz-
ľujúcom hoteli prestížnej hotelovej siete Aska Hotels. 
Je málo hotelov, v ktorých sa bezprostredná blízkosť 
nádhernej pieskovej pláže a  osviežujúceho závanu 
mora snúbi s  excelentne poskytovanými službami 
a  delikátnou stredomorskou kuchyňou. Sme nes-
mierne radi, že vám po  minuloročných pozitívnych 
ohlasoch práve od vás - našich klientov, môžeme opäť 
ponúknuť tento skvelý hotel. Sme presvedčení, že 
práve tu nájdu nároční dovolenkári to správne miesto 
na bezstarostný a ničím nerušený oddych. Hotel Aska 
Just in Beach je skvelým prázdninovým cieľom pre 
prežitie pohodovej a  nezabudnuteľnej dovolenky 
v mimoriadne krásnom prostredí. 

POLOHA: hotelový areál rozprestierajúci sa priamo 
pri nádhernej piesočnatej pláži • v blízkosti letoviska 
Avsallar s  možnosťou návštevy tureckých obcho-
díkov so suvenírmi a  orientálnym tovarom • 23 km 
od centra Alanye • 95 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: nádherná hotelová pláž s jemným zlatistým 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma) 

POPIS HOTELA: hotel nachádzajúci sa priamo 
na  brehu Stredozemného mora, ktorého pláž sa 
pýši tým najjemnejším pieskom • príjemná hotelová 
hala s recepciou • možnosť Wi-Fi pripojenia • hlavná 
vonkajšia hotelová reštaurácia • vnútorná hotelová 
reštaurácia • lobby bar • snack bar • disco bar • a´la 
carte reštaurácie • vonkajší bazén • vnútorný bazén 
• masáže (za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké kú-
pele • obchodíky so suvenírmi a kožou

ŠPORT A  ZÁBAVA: detské ihrisko • detský minik-
lub • celodenné medzinárodné animácie pre deti 

i dospelých počas celého dňa • tenisový kurt • fitness 
centrum • diskotéka • plážový volejbal • stolný tenis 
• biliard • požičovňa vodných športov (za poplatok)

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1  alebo 2  prísteliek • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • klimatizácia • minibar • telefón • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov 
podávané v  hotelovom areáli • podávanie ľahšieho 
občerstvenia počas vybraných hodín v  areáli ho-
tela i  na  pláži • čaj a  káva o  piatej • ľahšie večerné 
občerstvenie • medzinárodné animácie • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky pri bazéne a na pláži
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OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 441 EUR/8 DNÍ 
OD 546 EUR/11 DNÍ

WWW.GALERIHOTEL.COM 

Pod horúcim tureckým nebom, priamo na  brehu 
Stredozemného mora netrpezlivo čaká na  svojich 
dovolenkárov komplexne vybavený a novozrekon-
štruovaný Galeri Resort Hotel dýchajúci tou pravou 
dovolenkovou atmosférou. Vďaka vysokej kvalite 
poskytovaných služieb, širokej ponuke chutných 
jedál medzinárodnej a orientálnej kuchyne v štýle 
all inclusive, splní sny všetkým svojim klientom. 
O  spríjemnenie pobytu sa postará medzinárodný 
tím animátorov, ktorí svojim programom rozveselia 
a vykúzlia úsmev na tvárach malých aj veľkých do-
volenkárov. Hotel odporúčame všetkým vekovým 
kategóriám. Nechajte sa zlákať omamnou vôňou 
Orientu a strávte vaše jedinečné dovolenkové chví-
le s nami v hoteli priamo na pláži.

POLOHA: boutique hotel  s priateľskou atmosférou 
nachádzajúci sa priamo na  krásnej hotelovej pláži • 
len 30 km od  rušného centra živého dovolenkového 
strediska - Alanye • 90 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: široká piesočnatá hotelová pláž pri vstupe do 
mora s prímesou drobných kamienkov • plážové mólo 
• ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma 
(výmena osušiek za poplatok)

POPIS HOTELA: dizajnovo zariadená vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná hotelová reštaurá-
cia • 3 a´la carte reštaurácie • lobby bar • snack bar • 
americký bar • disco bar • vnútorný bazén • vonkajší 
bazén • detský bazén s tobogánmi • internetové pri-
pojenie v  lobby zdarma • turecké kúpele • sauna • 
masáže (za poplatok) • kaderníctvo (za poplatok) • ob-
chodíky • požičovňa áut • fitness centrum • diskotéka • 
konferenčná miestnosť  

ŠPORT A ZÁBAVA: fitness centrum • plážový volej-
bal • šípky • stolný tenis • tenisové kurty • vodné pólo 

• vodná gymnastika •  medzinárodné hotelové animá-
cie • detský miniklub • diskotéka • živá hudba 

UBYTOVANIE: esteticky a  elegantne zariadené  
novozrekonštruované 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1  prístelky • vlastné hygienické zariadenie (sprcha, 
resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • SAT TV • trezor (za 
poplatok) • klimatizácia • minibar • telefón • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • detský bufet • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v areáli hotela • káva, čaj 
a koláčiky o piatej • ľahšie popoludňajšie občerstvenie 
• zmrzlina • polnočné občerstvenie • minibar na izbe • 
medzinárodné hotelové animácie • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky  na pláži a pri bazéne 
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Akin Paradise HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD  371 EUR/8 DNÍ 
OD  469 EUR/11 DNÍ

WWW.AKINPARADISEHOTEL.COM

Vlny priezračného Stredozemného mora a krásna 
pláž tvoria kulisu vyhľadávaného hotela Akin Pa-
radise. Hotel svojím prázdninovým obyvateľom 
okrem oddychu na slnkom zaliatej pláži ponú-
ka aj prívetivú rodinnú atmosféru s  povestnou 
tureckou pohostinnosťou. Nenechajte si ujsť all 
inclusive dovolenku za asistencie hotelového per-
sonálu, ktorý vás bude ochotne sprevádzať vašimi 
dovolenkovými dňami plnými relaxu a  pohody 
v  letovisku Okurcalar dýchajúcom pokojnou let-
nou prímorskou atmosférou. Oddychu pri bazéne 
a sladkému ničnerobeniu konkuruje už iba ponu-
ka jedinečných fakultatívnych výletov do okolia. 
Poďte s nami spoznať typickú tureckú dovolenku 
vhodnú pre všetky vekové kategórie.

POLOHA: sympatický a obľúbený hotel, ktorého 
areál ústi priamo na hotelovej pláži s  komplet-
ným plážovým servisom • v  turistami čoraz viac 
obľúbenom, pokojnejšom stredisku Okurcalar 
s možnosťami nákupov či posedením v tureckých 
kaviarňach  a  reštauráciách • približne 30 km od 
historického mesta Side s nádhernými antickými 
pamiatkami, rozsiahlymi nákupnými možnosťami 
a typicky dovolenkovou atmosférou • asi 32 km 
od  kozmopolitného svetoznámeho letoviska 
tureckej riviéry, rušnej Alanye, s  veľkým množ-
stvom  nákupných a  zábavných možností (ľahko 
dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, ta-
kzvanými dolmušmi) • cca 90 km od medzinárod-
ného letiska v Antalyi 

PLÁŽE: hotelová piesočnatá pláž pri vstupe do 
mora s  prímesou drobných kamienkov • slneční-
ky, ležadlá aj  matrace na pláži zdarma (plážové 
osušky za poplatok) 

POPIS HOTELA: elegantná a príjemne pôsobia-
ca vstupná hotelová hala s recepciou (k dispozícii 
zmenáreň) a pekným posedením • hlavná hotelo-
vá reštaurácia s  vonkajším posedením na terase 
• lobby bar • bar pri bazéne • snack bar • vonkajší 
hotelový bazén s  tobogánom (slnečníky, ležadlá 
a  matrace pri bazéne zdarma, plážové osušky 
k dispozícii za poplatok) • detský bazén • turecké 
kúpele • masáže a  sauna (za poplatok) • konfe-
renčná miestnosť • obchodíky • kaderníctvo (za 
poplatok) • čistiareň (za poplatok) • Wi-Fi interne-
tové pripojenie v lobby zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA: basketbal • plážový volejbal  
• stolný tenis • šípky • boccia • hotelové animácie 
pre deti i dospelých

UBYTOVANIE: vkusne a účelne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 respektíve 2 prísteliek • 
klimatizácia • telefón • trezor na izbe (za  popla-
tok) • satelitný TV • minibar (naplnenie za popla-
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tok) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, respektíve vaňou, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a  večere formou chutných 
švédskych stolov vrátane nápojov • miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v hotelovom areáli • ľahšie snacky 
a občerstvenie podávané vo vyhradených 
hodinách počas dňa • pravé turecké plac-
ky • ľahšie polnočné občerstvenie • slneč-
níky, ležadlá a  matrace pri bazéne aj  na 
pláži zdarma (plážové osušky k dispozícii 
za poplatok) • medzinárodné hotelové 
animácie, pri ktorých sa zabavia deti i do-
spelí • Wi-Fi internetové pripojenie v lob-
by zdarma
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Melissa Kleopatra Beach HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 315 EUR/8 DNÍ 
OD 406 EUR/11 DNÍ

WWW.MELISSA-HOTEL.NET

Jeho jedinečná poloha neďaleko prekrásnej 
Kleopatrinej pláže so zlatistým pieskom zaru-
čuje dovolenkovým obyvateľom tohto hotela tú 
pravú plážovú dovolenku plnú oddychu, radosti 
a príjemných chvíľ strávených na horúcom južan-
skom slnku. Typickú tureckú atmosféru zažijete 
pri večerných prechádzkach uličkami mesta v ty-
pickom bazári s ručne tkanými kobercami, či ko-
ženým tovarom. Ak sa rozhodnete pre strávenie 
vašich dovolenkových chvíľ práve v tomto hoteli 
strednej kategórie, privíta vás pohostinný a vždy 
úslužný personál s  ponukou kvalitných služieb. 
Svojou jedinečnou polohou a skvelou cenou spĺ-
ňa tento hotel všetky atribúty príjemne strávenej 
dovolenky.   

POLOHA: obľúbený hotel je od prekrásnej Kleo-
patrinej pláže oddelený miestnou komunikáciou • 
približne 10 minút pešej chôdze od centra Alanye, 
ktoré je bohaté na nočný život, množstvo obcho-
díkov, reštaurácií, barov a kaviarní • 120 km od le-
tiska v Antalyi

PLÁŽE: iba 30 m delí budovu hotela od prekrás-
nej piesočnatej Kleopatrinej pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a  ležadlá za popla-
tok) • služby v plážovom bare (extra platba)

POPIS HOTELA: interiér hotela prešiel v  roku 
2009 kompletnou rekonštrukciou • vstupná hala 
s  recepciou • hlavná hotelová reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia (rybia - za poplatok) • 2  bary • 
internet (za poplatok) • detský bazén • vonkajší 
bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • sauna (za po-
platok) • turecké kúpele (za poplatok) • kaderníc-
tvo (za poplatok) • minimarket

ŠPORT A  ZÁBAVA: stolný tenis • šipky • večer-

ný animačný program • plážový volejbal • ponuka 
vodných športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: príjemne a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC a  sušič na  vlasy) • 
balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov • nealkoholic-
ké  a  miestne alkoholické nápoje podávané v  ho-
telovom areáli počas dňa • čaj, káva a  koláčiky 
o  piatej • medzinárodný animačný program pre 
deti a dospelých v hotelovom režime • detský mi-
niklub v  hotelovom režime • slnečníky a  ležadlá 
pri bazéne zdarma 
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OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 301 EUR/8 DNÍ 
OD 385 EUR/11 DNÍ

WWW.KLEOPATRAGUNGORHOTEL.COM

Sympatický hotel Kleopatra Güngör je mestský 
hotel s vynikajúcou, závideniahodnou polohou. 
Leží v  blízkosti známej Kleopatrinej pláže a zá-
roveň  v  centre najnavštevovanejšieho letoviska 
Tureckej riviéry - Alanye. Tá je vyhľadávaným 
pobytovým miestom pre všetkých tých, ktorí 
majú radi atmosféru rušného letoviska plného 
zábavy. Dovolenkový život sa začína na palmo-
vej promenáde vedúcej až do samotného srdca 
Alanye. V  príjemnej spoločnosti domácich oby-
vateľov tu môžete ochutnať miestne špeciality, 
vynikajúcu tureckú kávu, či voňavý čaj z graná-
tového jablka. Prežite s nami all inclusive dovo-
lenku v hoteli s prekrásnou piesočnatou plážou 
a typickou tureckou atmosférou.

POLOHA: nádherná piesočnatá Kleopatrina pláž 
je od hotela oddelená iba miestnou komunikáciou 
• len 5 minút pešej chôdze od centra kozmopolitnej 
Alanye, ktorá je známa svojim mimoriadne atrak-
tívnym denným aj nočným životom s  množstvom 
obchodov, barov, reštaurácií, kaviarní či typických 
tureckých bazárov s  orientálnym tovarom • 120 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: len 30 m od nádhernej piesočnatej Kleopat-
rinej pláže s pozvoľným vstupom do mora (slneční-
ky a  ležadlá za poplatok) • služby v  plážovom bare 
(extra platba)

POPIS HOTELA: príjemná vstupná hala s posede-
ním a  recepciou • trezor na recepcii (za poplatok) 
• hotelová reštaurácia • Restaurant bar • pool bar • 
vonkajší bazén (slnečníky, ležadlá a  matrace zdar-
ma) • detský bazén • Wi-Fi internetové pripojenie • 
čistiareň (za poplatok) • požičovňa áut (za poplatok) 
• obchodíky v bezprostrednej blízkosti hotela

ŠPORT A  ZÁBAVA: stolové spoločenské hry •  
plážový volejbal • široká ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: pohodlne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1, respektíve 2 prísteliek • klimati-
zácia • minibar (naplnenie za poplatok) • satelitný TV 
• telefón • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľna 
s vaňou alebo sprchou, WC, sušič na vlasy) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  veče-
re  formou švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje 
podávané v hotelovom režime • káva, čaj a ko-
láčiky o piatej • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne zdarma • Wi-Fi internetové pripojenie 
v lobby zdarma
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Kleopatra Sara HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 343 EUR/8 DNÍ 
OD 448 EUR/11 DNÍ

WWW.SARAHOTEL.COM.TR

Prijmite pozvanie do oblasti Stredozemného mora 
vyznačujúcej sa členitým a dlhým pobrežím, širokými 
piesočnatými plážami a pohorím Taurus dotvárajúcim 
jej jedinečnosť. V tomto roku vám predstavujeme ho-
tel, ktorý vás zaujme svojou výbornou polohou - pria-
mo pri nádhernej Kleopatrinej pláži. Hotel Kleopatra 
Sara je tvorený dvomi budovami, medzi ktorými sa 
nachádza hotelový bazén. Priateľský a ústretový per-
sonál, chutne pripravené jedlá z  tureckej a medziná-
rodnej kuchyne, all inclusive služby v kombinácii s vý-
hodnou cenou a vynikajúca poloha, to sú faktory, ktoré 
vám spríjemnia váš pobyt. Vďaka nim si z tejto dovo-
lenky určite odnesiete veľa nezabudnuteľných spo-
mienok. Tento príjemný hotel odporúčame ako ideány 
cieľ dovolenky pre stredne náročných klientov.  

POLOHA: obľúbený hotel je od prekrásnej Kleo-
patrinej pláže oddelený miestnou komunikáciou 
• približne 5 minút pešej chôdze od centra Alanye, 
ktoré je bohaté na nočný život, množstvo obcho-
díkov, reštaurácií, barov a  kaviarní • 120 km od 
medzinárodného letiska v Antalyi

PLÁŽE: iba cca 30 m delí budovu hotela od pre-
krásnej piesočnatej Kleopatrinej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora (slnečníky, ležadlá a mat-
race za poplatok) • služby v plážovom bare (extra 
platba)

POPIS HOTELA: príjemná vstupná hala s recep-
ciou • zmenáreň • 3 bary • Wi-fi v lobby (zdarma) 
• vonkajší bazén s  oddelenou časťou pre deti 
(slnečníky, ležadlá a  matrace zdarma) • vnútor-
ný bazén • sauna (za poplatok) • turecké kúpele 
(zdarma) • masáže (za poplatok) • kaderníctvo (za 
poplatok) • práčovňa (extra platba) • minimarket 
v blízkosti hotela  

ŠPORT A  ZÁBAVA: detské ihrisko • posilňov-
ňa • plážový volejbal • ponuka bezmotorových 
a motorových vodných športov a atrakcií na pláži 
(extra platba) 

UBYTOVANIE: príjemne a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • 
individuálna klimatizácia • SAT TV • telefón • mini 
bar (extra platba) • trezor (za poplatok) • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov • nealkoholic-
ké a miestne alkoholické nápoje podávané v ho-
telovom areáli • ľahšie snacky • čaj a káva o piatej 
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne zdarma 

CENNÍK VIĎ STR. 373

ALANYA

190

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA



Turecko

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 308 EUR/8 DNÍ 
OD 392 EUR/11 DNÍ

WWW.ARSIHOTELS.COM

Vďaka jedinečnej polohe v  blízkosti nádhernej 
pláže a  zároveň neďaleko živého centra Alanye, 
kam sa môžete prejsť po slnkom zaliatej prome-
náde s  typickou tureckou atmosférou, sa stal 
hotel Kleopatra Arsi vyhľadávaným miestom pre 
aktívnych dovolenkárov. V rušnom stredisku, 
v Alanyi nájdete dostatok príležitostí na nakupo-
vanie tradičných darčekov, užívanie si nočného 
života a  všetkého čo patrí k  intenzívnej letnej 
dovolenke. Spojenie kvalitných služieb hotela 
strednej triedy, výhodnej polohy a  vynikajúcej 
ceny vytvára z tohto miesta ideálny cieľ dovolen-
ky pre stredne náročných klientov vyhľadávajú-
cich aktívnu dovolenku.

POLOHA: nádherná piesočnatá Kleopatrina pláž 
je od hotela vzdialená iba 80 m •  v blízkosti centra 
kozmopolitnej Alanye, ktorá je známa svojim mi-
moriadne atraktívnym denným aj nočným životom 
s množstvom obchodov, barov, reštaurácií, kaviarní 
a tureckými bazármi

PLÁŽE: len 80 m  od nádhernej piesočnatej Kle-
opatrinej pláže s  pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky, ležadlá a  matrace za poplatok) • služby 
v plážovom bare (extra platba)

POPIS HOTELA: príjemná vstupná hala s posede-
ním a recepciou • zmenáreň • trezor na recepcii (za 
poplatok) • hotelová reštaurácia s terasou • pool bar • 
vonkajší bazén (slnečníky, ležadlá a matrace zdarma) 
• detský bazén • Wi-Fi internetové pripojenie (zdar-
ma) • práčovňa (za poplatok) • turecké kúpele (za po-
platok) • sauna (za poplatok) • masáže (za poplatok) • 
mini market v blízkosti hotela

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis •  šipky • biliard (za 
poplatok) • široká ponuka motorových a bezmotoro-
vých vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: pohodlne zariadené dvojlôžkové 
izby s  možnosťou 1, respektíve 2  prísteliek • klima-
tizácia • minibar (za  poplatok) • satelitný TV • Wi-fi 
(zdarma) • telefón • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľna so sprchou,  WC, sušič na  vlasy) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  veče-
re  formou švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje 
podávané v  hotelovom pool bare • káva, čaj 
a koláčiky o piatej • slnečníky, ležadlá a matrace 
pri bazéne zdarma
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Katya HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 420 EUR/8 DNÍ 
OD 525 EUR/11 DNÍ

WWW.KATYAHOTEL.COM 

Nezabudnuteľnú dovolenku určite zažijete v moder-
ne zrekonštruovanom hoteli Katya, ktorý sme vďaka 
jeho priaznivej polohe, komfortnému ubytovaniu 
a vynikajúcim službám opäť zaradili do našej ponuky. 
Hneď pri vstupe víta hotel svojich hostí vrelou atmo-
sférou a  posedenie na hotelovej terase s  výhľadom 
na nádherné azúrové more a Seldžuckú pevnosť vám 
spríjemní každý jeden deň vášho pobytu. Ak túžite 
po ruchu pravého dovolenkového letoviska, určite 
sa vydajte do blízkej Alanye, kde okrem nákupných 
a  zábavných možností zažijete aj bohatú históriu 
a  omamnú atmosféru starého prístavu. Hotel Ka-
tya odporúčame pre všetky vekové kategórie a tiež 
pre rodiny s  deťmi, ktoré určite ocenia animačný 
program aj v slovenskom jazyku.

POLOHA: prázdninový komplex je od pláže od-
delený iba miestnou komunikáciou (s  plážou je 
prepojený podchodom) • v  stredisku Oba •  iba 
3 km od centra letoviska Alanya s množstvom ná-
kupných možností a bohatým denným aj nočným 
životom • cca 125 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: piesočnatá pláž pri vstupe do mora pre-
miešaná drobnými kamienkami (pláž je s areálom 
hotela spojená pohodlným podchodom) • slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky zdarma • matrace na 
ležadlá (za poplatok) • all inclusive plážový bar

POPIS HOTELA: štýlovo zariadená vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná hotelová reštau-
rácia s terasou • 2 a´la carte reštaurácie • lobby bar • 
bar pri bazéne • plážový bar • Burger zóna (v záhra-
de) • 2 vonkajšie bazény, 1 so šmykľavkami (slneč-
níky a  ležadlá zdarma) • detský bazén • vnútorný 
bazén • turecké kúpele (masáže a  peeling za po-
platok)• sauna • salón krásy (za poplatok) • detský 

miniklub • detské ihrisko • konferenčná miestnosť • 
wi-fi internetové pripojenie

ŠPORT A ZÁBAVA: miniklub • hotelové animácie 
pre deti i dospelých aj v slovenskom jazyku • stolný 
tenis • plážový volejbal • fitness centrum • šípky • 
lukostrelba • boccia • biliard (za poplatok) • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: vkusné a moderné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • klimatizácia • tele-
fón • minibar (denne dopĺňaný vodou) • rýchlovar-
ná kanvica • SAT-TV • trezor (za poplatok) • vlastné 
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón s pose-
dením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • miestne alkoholické a ne-

ALANYA

192

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA



Turecko

alkoholické nápoje podávané v  hotelovom 
areáli i  na pláži • občerstvenie v  poobedňaj-
ších hodinách • turecké placky • zmrzlina • čaj, 
káva a koláčiky o piatej • podávanie ľahšieho 
nočného občerstvenia • medzinárodné hote-
lové animácie a  detský miniklub • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky pri bazéne aj na pláži 
• wi-fi internetové pripojenie

 SENECA KLUB: V  letnej sezóne 2015 si 
vám na spestrenie vášho aktívneho dovolen-
kového pobytu dovoľujeme ponúknuť osved-
čené hotelové animácie organizované najmä 
počas letných prázdnin. Slovensky hovoriaci 
animátor v spolupráci s hotelovými animátor-
mi pre vás pripravili denné i večerné aktivity, 
pri ktorých sa zabavia dospelí i  deti. Rôzne 
súťaže, pohybové hry, či aerobik vám určite 
spríjemnia chvíle vášho oddychu.
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Arsi HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 294 EUR/8 DNÍ 
OD 378 EUR/11 DNÍ

WWW.ARSIHOTELS.COM

Nekonečné pláže, stredoveký hrad, pevnosť, pi-
rátska minulosť a moderná súčastnosť  mimoriad-
ne obľúbeného turistického centra - to je dnešná 
Alanya. Všetky prednosti tohto obľúbeného leto-
viska má hosť hotela Arsi na dosah. Ak cestujete za 
zábavou, kultúrou a  príjemným pohodlím hotela 
v  blízkosti pláže, potom je táto naša tohtoročná 
novinka tou správnou voľbou pre vás. Pre jeho po-
lohu ho odporúčame aktívnejším dovolenkárom, 
ktorí si však radi oddýchnu na slnkom zaliatej plá-
ži.  Nádherná Kejkubátova pláž tiahnuca sa až do 
neďalekého centra Alanye a čistota mora vytvára-
jú výborné zázemie na strávenie príjemnej plážo-
vej dovolenky pre stredne náročných klientov. 

POLOHA: hotelový areál leží neďaleko pobrežnej 
promenády letoviska Alanya • v  blízkosti centra 
Alanye s  bohatými nákupnými a  zábavnými mož-
nosťami • cca 120 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi

PLÁŽE: iba 80 m delí budovu hotela od piesočna-
tej pláže pri vstupe do mora s prímesou kamienkov 
• slnečníky, ležadlá a  matrace (za poplatok) • plá-
žový bar (za poplatok) • motorové a bezmotorové 
vodné športy na pláži  (za poplatok)

POPIS HOTELA: príjemná vstupná hala s  recepciou 
a posedením • zmenáreň • trezor na recepcii (za po-
platok) • TV miestnosť • Wi-Fi v areáli hotela (zdar-
ma) • hotelová reštaurácia s priestrannou terasou • pool 
bar • bazén s  tobogánom • detský bazén • sauna (za 
poplatok) • turecké kúpele (za poplatok) • masáže (za 
poplatok) • slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 
zdarma • minimarket v blízkosti hotela

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • šipky • biliard (za 
poplatok) • ponuka vodných športov a  atrakcií na 
pláži (za poplatok) • bary a diskotéky v neďalekom 
centre Alanye 

UBYTOVANIE: účelne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1  alebo 2  prísteliek • individuálna kli-
matizácia • minibar (za poplatok) • SAT TV • Wi-Fi 
(zdarma) • telefón • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a  miestnych alkoholických nápojov • miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje podávané v pool 
bare • popoludňajšia káva, čaj a koláčiky • slnečníky, 
ležadlá a matrace pri bazéne zdarma 
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OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 329 EUR/8 DNÍ 
OD 434 EUR/11 DNÍ

WWW.BONECLUBHOTELSVS.COM

Ak od  svojej dovolenky očakávate prežitie dní pl-
ných radosti, nasmerujte svoje kroky do hotelového 
areálu, ktorý dávame do  pozornosti pre klientov 
všetkých vekových kategórií. Srdcom príjemného 
letoviska Alanya-Mahmutlar je palmová promená-
da, ktorá lemuje pláž. Tu sa odvíja život letoviska, 
vládne na nej neviazaná zábava, uvoľnená atmosfé-
ra, tak príznačná pre stredomorské mestečká. Len čo 
prekročíte prah hotela Bone Club SVS, otvorí sa pred 
vami toto stredisko so všetkými atrakciami. Vynika-
júcu zábavu sľubuje množstvo zábavných centier, 
nočných podnikov, priaznivcom športu a  vodných 
radovánok odporúčame návštevu športových cen-
tier na pláži. Hotelový areál naplní dovolenkové sny 
malých i veľkých návštevníkov.

POLOHA: hotelový areál leží pri pobrežnej prome-
náde letoviska Mahmutlar • cca 80 m od hotelovej 
pláže • priamo v centre letoviska Alanya-Mahmutlar 
s  nákupnými možnosťami • cca 10 km od  rušného 
centra Alanye • cca 135 km od letiska v Antalyi

PLÁŽE: iba 80 m delí budovu hotela od piesočna-
tej pláži pri vstupe do mora premiešanej drobnými 
kamienkami • pláž je s areálom hotela spojená po-
hodlným hotelovým podchodom • slnečníky a  le-
žadlá zdarma • all inclusive plážový bar

POPIS HOTELA: hotelový komplex pozostávajúci 
z  troch hotelových budov je moderným areálom so 
širokou škálou služieb • vstupná hala s recepciou a po-
sedením • hlavná hotelová reštaurácia •  snack bar • 
internetová kaviareň • rozsiahla záhrada so slnečnou 
terasou obklopuje bazén s tobogánom • detský bazén 
• relaxačné centrum • sauna • turecké kúpele

ŠPORT A ZÁBAVA: detský miniklub • detské ihris-
ko • diskotéka • fitness centrum • stolný tenis • šipky 

• živá hudba • plážový volejbal • ponuka vodných 
športov a atrakcií (za poplatok)

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1  alebo 2  prísteliek • klimatizácia • 
minibar • TV • trezor (za poplatok) • telefón • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a  miestnych alkoholických nápojov v  hotelovom 
areáli i  na  pláži počas celého dňa • ľahšie občer-
stvenie vo vybraných hodinách počas dňa • popo-
ludňajší snack • polnočné občerstvenie • medziná-
rodné animačné programy pre deti a  dospelých • 
detský miniklub • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma 

CENNÍK VIĎ STR. 373
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Izmir
V antických časoch známe ako Smyrna, oblasť Izmir má veľmi dlhú 
históriu, siahajúcu až k  tretiemu miléniu pred Kristom, kedy bolo  
jedným z najvyspelejších kultúrnych centier Západnej Anatólie. Po-
čas Iónskeho obdobia, ktoré bolo jedným z najveľkolepejších období 
mesta, tu žil aj legendárny Homér . Ešte aj v súčasnosti tu môžete 
nájsť prekrásne pozostatky z dávnej histórie. Nájdete tu Kadifekale 
(Zamatovú pevnosť), vybudovanú na hore Pagos ponúkajúcu sku-
točne prenádherný výhľad na Izmirský záliv. Ďalšou zaujímavou 
pamiatkou je Románska Agora, ktorá bola postavená v období naj-
väčšieho rozkvetu tejto provincie.  Izmir je známy aj ako mesto, ktoré 
pomáhalo šíriť kresťanstvo. Má multikultúrnu  identitu a zjednocuje 
židov,  kresťanov a moslimov. Nájdete tu mnoho synagóg a kostolov, 
či už moderných alebo aj historických.

Výkladná skriňa Turecka - takú po-
vesť má Izmir, do roku 1922 nazý-
vaný Smyrna. A  niet sa čomu diviť. 
Toto krásne a  majestátne miesto, 
tretie najväčšie a  najľudnatejšie 
mesto v  Turecku má čo ponúknuť.  
Ak si chcete urobiť prehľad, čo sa 
vlastne v Izmire nachádza, nechajte 
sa vyviezť výťahom Asansor z  roku 
1907. Pred vami sa objaví panoráma 
modernej zástavby, záliv s  množ-
stvom lodí  a  staršie domy, husto 
nalepené na seba, vytvárajúce 
typickú stredomorskú atmosféru. 
Jednou z  najväčších a  najznámej-
ších dominánt mesta je 25 metrov 
vysoká hodinová veža. Bola veno-
vaná osmanskému sultánovi ne-
meckým cisárom Viliamom II. na 
znamenie nemecko-osmanského 

priateľstva. Ukazuje čas s  nemec-
kou presnosťou a  fontánky v  jej 
štyroch rohoch poskytujú v  horú-
com počasí príjemné osvieženie. 
Ak máte radi nakupovanie alebo 
len atmosféru moslimského kryté-
ho trhoviska, choďte do Kizlaragasi 
Han. Dostanete tu všetko od kva-
litných látok cez hudobné nástroje 
až po vynikajúce medové zákusky. 
V  Izmire sa nachádza nespočetne 
veľa mešít, pamätníkov a  múzeí. 
V centrálnom parku  nájdete zelené 
zákutia, jazierka, archeologické mú-
zeum, parašutistickú vežu a  svoje 
miesto tu má aj lunapark. Na pešej 
promenáde lemovanej palmami 
si môžete vychutnávať znamenité 
jedlá a  lahodné nápoje v množstve 
kaviarničiek, reštaurácií a barov. 

8 dní, letecky len  396 €/osoba

Naša TOP ponuka
hotel Onyria Claros Beach ***** +
ultra all inclusive, bazény, pri pláži, animácie, 
2 dospelí + 2 deti zdarma

Ankara

Antalya
Kemer Side

BelekLara

Konakli

Alanya

Izmir



Turecko

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 483 EUR/8 DNÍ 
OD 595 EUR/12 DNÍ

WWW.CLUBRESORTATLANTIS.COM

Priamo nad tyrkysovou hladinou Egejského mora pri 
jednej z najkrajších pláží tejto časti Turecka sa na roz-
lohe 100 000 m2 rozprestiera rozprávkový areál hotela 
Club Resort Atlantis. Ten vás svojou pohostinnosťou, 
pestrosťou poskytovaných služieb, či krásnou a staro-
slivo udržiavanou záhradou so storočnými olivovníkmi 
a majestátnymi palmami presvedčí o správnosti vášho 
rozhodnutia dovolenkovať práve v  tomto  prázdni-
novom raji. Rezort je vďaka svojim tichým skalnatým 
zákutiam s  terasami na opaľovanie a  s  priezračnou 
vodou vhodný pre vyznavačov pokojnej a idylickej do-
volenky, rovnako všaj aj  pre rodiny s deťmi, pre ktoré 
sú tu nachystané  bazény s tobogánmi, rôzne detské 
atrakcie v areáli plnom rozprávkových postavičiek, či  
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora.  

POLOHA: priamo pri hotelovej pláži • 1,5 km od 
rybárskej dedinky Sigacik a 7,5 km od mesta Sefe-
rihisar (obe pohodlne dostupné dolmušmi)  • cca 
60 km od letiska v Izmire

PLÁŽE: v hotelovom areáli je niekoľko typov pláží 
-  hlavná hotelová pláž je piesočnatá, s  pozvoľným 
vstupom do mora, ďalej sú tu prekrásne prírodné 
pláže, ktoré je možné obdivovať z  visutých dreve-
ných terách na slnenie • na tých, ktorí uprednost-
ňujú prírodzený tieň čaká piesočnatá terasa nad 
plážou plná majestátnych stromov  • slnečníky a le-
žadlá sú k dispozícii zdarma

POPIS HOTELA: areál pozostávajúci z  dvoj- a  troj-
podlažných viliek • hlavná reštaurácia s terasou s nád-
herným výhľadom na more • 2 a´la carte reštaurácie • 
8 barov • bazén s tobogánom • bazén so slanou vodou 
• relaxačný bazén s oddeleným detským bazénom  •  
baby bazén • diskotéka • sauna • turecké kúpele • po-
žičovňa áut • obchodíky • Wi-Fi • zmenáreň • doktor

ŠPORT A  ZÁBAVA: detský miniklub • junior klub • 
rozprávkový detský areál plný atrakcií • medzinárodný 
animačný program pre deti a dospelých • tenis, mini-
futbal, basketbal, volejbal • vodné športy, potápačké  
a windsurfingové centurm (za poplatok)

UBYTOVANIE: priestranné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek • rodinné izby s  dvomi 
oddelenými miestnosťami určené až pre 5 osôb • mi-
nibar (naplnený pri príchode vodou) • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou švédskych stolov • nealkoholické a  miestne 
alkoholické nápoje počas dňa • gözleme • káva, čaj 
• medzinárodné animácie pre deti a dospelých • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 

CENNÍK VIĎ STR. 382
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Turecko

Onyria Claros Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 525 EUR/8 DNÍ 
OD 756 EUR/12 DNÍ

WWW.ONYRIACLAROS.COM 

Uniknite s  nami z  domáceho stereotypu a  príďte 
spoznať jedno z najkrajších zákutí Egejského mora  
v podobe veľkolepého hotelového komplexu, Ony-
ria Claros Beach, nachádzajúceho sa vo vlastnom 
zálive s  piesočnatou plážou s  úplne pozvoľným 
vstupom do mora. Myšlienkou hotela je dať klien-
tom pocítiť a  prežiť nekonečnú krásu morského 
pobrežia. Nad areálom veľkej udržiavanej záhrady 
sa majestátne týči impozantná hotelová budova 
a prázdninové vilky.  Pohľad na tyrkysovú hladinu 
mora, na blankytné nebo a okolité pohoria v kom-
binácii s  komplexnými hotelovými službami je 
zárukou regenerácie tela i  duše. Harmónia, relax 
a  komfort - to sú hlavné prísady dovolenkovej al-
chýmie namiešanej týmto výnimočným hotelom. 

POLOHA: fascinujúci hotelový komplex so stupňo-
vitými terasami priamo nad vlastným zálivom Cla-
ros  Beach• cca 4 km od strediska Özdere s typickou 
dovolenkovou atmosférou a  malebným prístavom 
plným jácht • 60  km od centra kozmopolitného 
mesta Izmir  s množstvom nákupných a zábavných 
možností (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou 
dopravou, tzv. dolmušmi) • 45 km od letiska v Izmire

PLÁŽE: nádherná široká piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodná pre rodiny s  deťmi 
• k dispozícii aj menšia hotelová pláž iba pre dospe-
lých • slnečníky a  ležadlá (zdarma), plážové osušky 
(za depozit) 

POPIS HOTELA: reprezentatívna vstupná hala s re-
cepciou a posedením • hlavná hotelová reštaurácia 
s terasou • 5 a´la carte reštaurácií • lobby bar • snack 
bar • pool bar • beach bar • 2 vonkajšie bazénové 
komplexy (slnečníky a ležadlá zdarma) • detský ba-
zén • vnútorný bazén • aquapark so šmykľavkami • 

fitness centrum • turecké kúpele (masáže a peeling 
za poplatok) • spa centrum (za poplatok) • konfe-
renčné miestnosti • diskotéka • minimarket

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • tenis • minigolf • 
aerobik • plážový volejbal • fitness centrum • šípky • 
ľukostrelba • boccia • biliard a bowling (za poplatok) 
• živá hudba • miniklub • detské ihrisko • hotelové 
animácie pre deti aj dospelých • vodné športy  (bez-
motorové zdarma)

UBYTOVANIE: moderne zariadné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek v hlavnej budove • 
vkusné 2-lôžkové izby vo vilkách s možnosťou 1 prí-
stelky • priestranné rodinné izby vo vilkách až pre 5 
osôb • klimatizácia • telefón • minibar (dopĺňaný vo-
dou) • satelitný TV • trezor (zdarma) • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, respektí-
ve vaňou, WC a sušič na vlasy) • Wi-Fi internetové 
pripojenie • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

IZMIR

198

FIRST MOMENT
BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA



Turecko

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy a  večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • miestne 
alkoholické a  nealkoholické nápoje podávané 
v  hotelovom areáli i  na pláži • pestré teplé aj 
studené občerstvenie počas celého dňa • tu-
recké placky • zmrzlina • čaj, káva a  koláčiky 
• podávanie ľahšieho nočného občerstvenia 
• medzinárodné hotelové animácie a  detský 
miniklub aj v  slovenskom jazyku • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky pri bazéne aj na pláži 
• Wi-Fi internetové pripojenie

 SENECA KLUB: V letnej sezóne 2015 vám 
na spestrenie dovolenkového pobytu ponúka-
me hotelové animácie organizované najmä po-
čas letných prázdnin. Slovenský animátor spolu 
s hotelovými animátormi pre vás pripravili den-
né i večerné aktivity pre dospelých i deti.

CENNÍK VIĎ STR. 383
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Egypt

Naša TOP ponuka
Panorama Bungalows Resort ****
all inclusive služby, bazén, vlastná lagúna, 2 deti do 14 a do 7 rokov ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 1 001 449 km2  Počet obyvateľov: 80 355 036
 Hlavné mesto: Káhira  Mena: egyptská libra

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 27 °C 31 °C 35 °C 35 °C 32 °C 30 °C

Teplota vody 24 °C 25 °C 26 °C 28 °C 27 °C 25 °C

8 dní, letecky 
len 258 €/osoba

Káhira

Hurghada
El Gouna

Makadi Bay
Sahl Hasheesh

Soma Bay



Egypt
Podľa starodávnej povesti je Egypt darom Nílu, rieky, na  brehoch 
ktorej vznikla jedna z najstarších civilizácií sveta. Pri návšteve tejto 
krajiny budete svedkami päťtisícročnej kultúry a  histórie. Pyramí-
dy, chrámy a  hrobky dodnes nestratili nič zo svojho pôvabu a  zo 
svojej tajomnosti. Kto by nechcel na vlastné oči vidieť posledný zo 
siedmich divov sveta, majestátnu sfingu strážiacu pyramídy v Gize, 
hrobky mocných panovníkov, ktorých odkaz vzbudzuje úctu a obdiv 
nad ohromujúcou vyspelosťou tejto, už dávno zaniknutej epochy, či 
nekonečne sa tiahnucu púšť a jej beduínskych obyvateľov? V tohto-
ročnej letnej sezóne vám prinášame kombináciu overených a obľú-
bených hotelov a stredísk, ktoré sme obohatili o zopár zaujímavých 
a atraktívnych noviniek a spestrili tak našu ponuku. Zároveň však po-
nechávame nezmenený široký záber leteckých zájazdov, z ktorých si 
môžete vybrať pobyty na 8, 11, 12 a 15 dní s odletom z Bratislavy ale-
bo z Košíc. Doprajte si dovolenkový pobyt v niektorom z kvalitných 
hotelových rezortov, ktoré sa nachádzajú v  najvyhľadávanejších 
letoviskách Červeného mora a  nechajte sa rozmaznávať komplex-
nou ponukou služieb, ktoré vám poskytnú. Okrem krajiny bohatej 
na históriu a pamiatky na vás čaká aj krištáľovo čisté more ukrýva-
júce pod svojou hladinou neskutočne krásny podmorský svet plný 
farieb. Neváhajte teda a vydajte sa spolu s našou cestovnou kancelá-
riou do krajiny, ktorá je predurčená na strávenie nezabudnuteľných 
okamihov čarovnej letnej dovolenky. Veď kde inde máte zaručené 
slnečné počasie a teplé more takmer celý rok?    

HURGHADA
Hurghada je moderné turistické stredisko, ktoré sa každoročne rozrastá o nové 
hotelové rezorty. Tvorí ju stará časť El-Dahar, hlavné centrum Sakkala a južná časť 
s krásnymi promenádami a dlhým pásom veľkých hotelových komplexov posta-
vených pri pobreží Červeného mora. Diskotéky, kaviarničky, obchodíky s rôznym 
tovarom, ale už aj obchodné domy sú lákadlom pre večerné vychádzky mimo 
hotelových rezortov. Opustiť areál hotelových komplexov a vymeniť ich komfort 
za atmosféru mesta odporúčame aspoň párkrát za pobyt. Zvláštnu atmosféru 
orientálno - západného štýlu je najlepšie vychutnať si na terase pri ovocnej aró-
me vodnej fajky, egyptskej kávy s kardamonom alebo červeného čaju karkadeh 
z čistého ibištekového kvetu. 

MAKADI BAY
Asi 30 km južne od Hurghady sa nacháza menšie, zato moderné a obľúbené leto-
visko Makadi Bay. Je to novšie, stále sa rozrastajúce stredisko, kde si užijete svoju 
letnú dovolenku na pokojných plážach v Makadskom zálive. Pobrežie s koralo-
vými útesmi vám ponúkne neopakovateľný zážitok pri pozorovaní tunajšieho 
bohatého podmorského života. Takéto divadlo je možné vidieť len tu alebo v ďa-
lekých exotických destináciách, ktoré sú vzdialené ďalších niekoľko tisíc kilomet-
rov. Pritom pokochať sa pohľadom na túto krásu nie je vôbec náročné. Stačí iba 
základná výbava pre šnorchlovanie, ktorú dostanete v každom zo stredísk a nič 
vám už nebráni v poznávaní fascinujúceho sveta ukrytého pod hladinou mora. 
To najkrajšie totiž nájdete už niekoľko metrov od brehu. Hotelové autobusy z Ma-
kadi jazdia niekoľkokrát denne do  Hurghady a  naspäť, takže aj milovníci pul-
zujúceho nočného života si prídu na svoje. V stredisku sa nachádzajú prevažne 
luxusné hotely a hotelové rezorty ponúkajúce kvalitné služby na vysokej úrovni.   

SOMA BAY
V našej tohtoročnej ponuke letných dovoleniek v destinácii Egypt nájdete opäť 
turistickú oblasť Soma Bay, malé prímorské stredisko, ktorého hotely a rezorty, 
lemujúce pobrežie Červeného mora, vytvárajú ideálne podmienky pre návštev-
níkov hľadajúcich pokoj a relax, pre rodiny s deťmi, a tiež tých, ktorí si chcú plný-
mi dúškami vychutnávať dovolenkové ničnerobenie pod hrejivými lúčmi egypt-
ského slnka. Priaznivci vodných športov tu môžu vyskúšať svoje zručnosti pri 
windsurfingu a kitesurfingu alebo sa vo dvojici povoziť na katamaráne. Práve pre 
nich sú v tejto oblasti vytvorené ideálne podmienky, pričom tu nájdete i profesi-
onálne centrum vodných športov s požičovňou. Pozvoľne sa zvažujúce piesočna-
té pláže s neďalekými úchvatnými koralovými útesmi a s množstvom exotických 
rýb sú zase rajom pre potápačov a obdivovateľov podmorských krás, ktorí sem 
prichádzajú z celého sveta. Veľkým plusom je i výhodná poloha letoviska, skvelá 
pre návštevu známeho Luxoru a jeho antických pamiatok. 

EL GOUNA
V letnej sezóne 2015 vás zavedieme do moderného, luxusného turistického stre-
diska, ktoré sa nachádza pár km na sever od Hurghady. Bolo vybudované na sku-
pine ostrovčekov obklopených lagúnami, ktoré sú spolu poprepájané mostami, 
možno aj preto má prezývku „egyptské Benátky“. El Gouna ponúka svojím náv-
števníkom pestré možnosti nákupov, športu i zábavy. Nájdete tu reštaurácie, plá-
žové bary, diskotéky, kasína, súkromné prístavy a malé letisko. El Gouna je skutoč-
ným rajom pre všetkých milovníkov vodných športov, potápania a šnorchlovania. 
Práve jedinečných potápačských lokalít sa tu nachádza vyše tridsať. Toto letovisko 
je vyhľadávaná aj pre svoje 18-jamkové golfové ihrisko, ktoré je vhodné tak pre 
profesionálnych hráčov golfu ako aj pre tých, ktorí si chcú tento šport len vyskúšať. 



Egypt

Grand Plaza Hotel HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 462 EUR/8 DNÍ 
OD 553 EUR/11 DNÍ

 WWW.GRAND-PLAZA.NET

Predstavujeme vám príjemný, elegantný hotel 
Grand Plaza, obklopený udržiavanou záhradou 
s  bazénom a  pool barom, ústiaci na piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora. Vkusne zaria-
dený hotelový interiér dokonale korešponduje so 
starostlivo navrhnutým exteriérom, ktorý vás za-
ručene naladí na pravú dovolenkovú nôtu a okrem 
oddychu vám ponúkne aj pestré možnosti vyplne-
nia horúcich letných dní. Aktívni dovolenkári bez-
pochyby uvítajú bohaté športové a zábavné aktivity 
pripravené v rámci hotelových animácií, ktorými si 
spestria slnečné dni strávené na pobreží Červené-
ho mora. Kvalitné služby a maximálna starostlivosť 
o pohodlie všetkých hotelových hostí budú zárukou 
prežitia nezabudnuteľných dovolenkových chvíľ. 

POLOHA: nachádza sa v pokojnej, južnej časti letovis-
ka Hurghada • v blízkosti promenády s obchodíkmi, ka-
viarňami a reštauráciami • priamo pri vlastnej piesočna-
tej pláži • oproti sesterskému hotelu Grand Plaza Resort

PLÁŽE: vlastná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným pre deti • ležadlá, osušky 
a slnečníky na pláži (zdarma) • vodné športy a potá-
pačské centrum na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia s po-
sedením • bankomat a zmenáreň • lobby bar • lounge 
bar • hlavná reštaurácia • talianska á la carte reštau-
rácia • pool bar Sea Breeze • bazén (ležadlá, osušky 
a slnečníky zdarma) • detský bazén • detský miniklub • 
nákupná arkáda s obchodíkmi • internet (za poplatok) 

ŠPORT A  ZÁBAVA: stolný tenis • tenis • biliard (za 
poplatok) • záhradný šach • šípky • aerobik, vodná gym-
nastika, volejbal, hodiny tanca, súťaže • večerné pred-
stavenia so živou hudbou, kabaret, karaoke, orientálne 
brušné tance • fitnes • tobogán v časti Grand Plaza Re-

sort  prevádzkovaný v hotelovej réžii (zdarma) • denné 
a večerné hotelové animácie

UBYTOVANIE: vkusne zariadené dvojlôžkové izby 
s 1 alebo 2 prístelkami • klimatizácia • telefón • internet 
(za poplatok) • SAT TV s hudobnými kanálmi • minibar 
(za poplatok) • trezor • rýchlovarná kanvica • denne 
dopĺňaný výber čajov a kávy • kúpeľňa so sprchovým 
kútom, resp. s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou pestrých švédskych stolov vrátane miestnych 
alkoholických a  nealkoholických nápojov • občer-
stvenie a nápoje v baroch hotela počas dňa • popo-
ludňajší čaj, káva a koláčiky • ležadlá, osušky a slneč- 
níky pri bazéne a na pláži • hotelové animácie

CENNÍK VIĎ STR. 370

HURGHADA
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

202
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OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 476 EUR/8 DNÍ 
OD 588 EUR/11 DNÍ

 WWW.PALMBEACH-HURGHADA.COM

Milovníkov potápania a vodných športov určite poteší 
naša novinka, all inclusive hotel Palm Beach Resort. 
Nachádza sa priamo pri vlastnej, peknej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora, kde si môžete 
plným priehrštím vychutnávať hrejivé lúče egyptské-
ho slnka. Relax na pláži môžete vymeniť za účasť na 
športových aktivitách, ktoré pre vás pripravili vždy 
dobre naladení hoteloví animátori. Vyskúšať môžete 
aj potápanie s inštruktorom z potápačského centra, 
kanoe alebo windsurfing.  Rodiny s deťmi určite uví-
tajú hotelový areál obklopený upravenou záhradou, 
bazén so šmykľavkami, detské ihrisko či bazén pre 
najmenších. Sme presvedčení, že hotel Palm Beach 
Resort je dobrou voľbou pre všetky vekové kategórie 
dovolenkárov a nesklame ani náročnejších klientov.

POLOHA: severne od letoviska Hurghada, cca 7 km 
od starého centra Dahar a 12 km od centra Sakkala • 
priamo pri vlastnej pláži • cca 15 km od medzinárod-
ného letiska v Hurghade

PLÁŽE: pekná piesočnatá pláž vybavená sprchou 
• pozvoľný vstup do mora • plážový bar • ležadlá, 
osušky a slnečníky (zdarma)

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou a pose-
dením • zmenáreň • wifi a internetová kaviareň (za 
poplatok) • 2 reštaurácie • Swan Lounge bar • bar pri 
bazéne La Siesta • Laguna Pub • reštaurácia a bar 
Oasis • priestranný bazén • bazén so šmykľavkami • 
samostatný detský bazén • ležadlá, osušky a slneční-
ky (zdarma) • detský klub a detské ihrisko • hotelové 
obchodíky • Spa center (masáže, sauna a parný kúpeľ 
za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • mini futbal • šípky 
• boccia • fitnes a tenis (počas dňa zdarma) • biliard 
(za poplatok) • denné animácie (aerobik, vodné pólo, 

plážový volejbal, súťaže) a večerný program • Spa 
center (za poplatok) • potápačské centrum a vodné 
športy (za poplatok) 

UBYTOVANIE: štandardne zariadené, priestranné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • trezor • 
telefón • mini chladnička • SAT TV • kúpeľňa so sprcho-
vým kútom, resp. s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov vrátane nápo-
jov • ľahké občerstvenie, alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v baroch hotela počas dňa • popo-
ludní čaj, káva a koláčiky • polnočné občerstvenie • 
ležadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži • 
hotelové animácie • vybrané športové aktivity

CENNÍK VIĎ STR.  370

HOTEL Palm Beach Resort

HURGHADA
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

203



Panorama Bungalows Resort HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 392 EUR/8 DNÍ 
OD 462 EUR/11 DNÍ

WWW.PANORAMA-RESORTS.COM

Do našej ponuky pribudla zaujímavá novinka na-
chádzajúca sa v  malebnom letovisku El Gouna pre-
zývanom aj „egyptské Benátky“. Nachádza sa v srdci 
samotného strediska, kde môžete navštíviť niektorú 
z  reštaurácií, dať si drink v  bare alebo vyskúšať, ako 
vám to pôjde s  golfovou palicou v  ruke. Areál hotela 
pozostáva z  hlavnej budovy a  exoticky pôsobiacich 
bungalovov, ktoré obklopuje upravená záhrada s bazé-
nom a pool barom. Slnečné lúče si môžete vychutná-
vať priamo na hotelovej pláži s lagúnou, kto má radšej 
otvorené more, určite neodolá možnosti zvozu hotelo-
vou lodičkou na pláž Zeytouna beach, kde nechýba ani 
plážový all inclusive bar.  Sme presvedčení, že Panora-
ma Bungalows Resort bude správnou dovolenkovou 
voľbou pre všetky vekové kategórie dovolenkárov. 

POLOHA: hotelový rezort sa nachádza takmer v srdci 
malebného letoviska El Gouna • cca 20 km od Hurgha-
dy • v blízkosti nákupných možností, reštaurácií a ba-
rov • v susedstve 18-jamkového golfového ihriska

PLÁŽE: pri vlastnej lagúne s  hrubozrnným pieskom, 
doporučujeme obuv do vody • zvoz hotelovou lodič-
kou na piesočnato - koralovú pláž Zeytouna beach 
s otvoreným morom (zdarma) • all inclusive bar na pláži 
• ležadlá, matrace, osušky a slnečníky (zdarma)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s  recepciou • lobby bar • zmenáreň • hotelové ob-
chodíky • hlavná reštaurácia • bazén s  pool barom 
(ležadlá, matrace, osušky a slnečníky zdarma) • detský 
bazén • bar na pláži Zeytouna beach • Health centrum 
(masáže, sauna, parný kúpeľ za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • biliard (za poplatok) 
• šípky • vodné pólo a plážový volejbal • hotelové ani-
mácie • 18 - jamkové golfové ihrisko (za poplatok) • po-
tápačské centrum a vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s 1 alebo 2 prístelkami 
situované v hlavnej budove • klimatizácia • telefón • 
mini bar (denne fľaša vody, ďalšie naplnenie za popla-
tok) • SAT TV • trezor • rýchlovarná kanvica • kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy • fran-
cúzske okno, balkón al. terasa • bazénové bungalovy, 
resp. bungalovy nad vodou s terasou (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podá-
vané v  reštaurácii formou švédskych stolov vrátane 
miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov • 
občerstvenie a nápoje sú podávané v baroch rezortu 
v čase od 10:00 do 24:00 •  ležadlá, matrace, osušky 
a slnečníky pri bazénoch a na pláži • bar na pláži Zey-
touna beach • trezor • animačný program • vybrané 
športové aktivity 

 CENNÍK VIĎ STR. 369

EL GOUNA
Egypt FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 497 EUR/8 DNÍ 
OD 637 EUR/11 DNÍ

WWW.TROPITELHOTELS.COM

Luxusný dovolenkový rezort Tropitel Sahl 
Hasheesh je vďaka svojej lukratívnej polohe 
atraktívnym miestom pre oddychovú dovolenku. 
Nachádza sa v  novej, modernej časti prepycho-
vých dovolenkových rezortov, situovanej približ-
ne 20 km južne od  Hurghady. Elegatný, moder-
ne zariadený interiér hotela a  izieb, priestranný 
areál obklopený exotickou záhradou s bazénmi, 
kvalitné all inclusive služby vrátane pestrého 
výberu doplnkových aktivít, v  slnečných lúčoch 
sa kúpajúca koralovo -piesočnatá pláž, ktorú ob-
mýva krištáľovo čisté more a všetko obklopujúca 
pohodová atmosféra tohto čarokrásneho miesta 
čakajú počas sezóny tohtoročných letných dovo-
leniek len na vás. 

POLOHA: luxusný dovolenkový rezort nachádzajúci 
sa cca 20  km južne od Hurghady, v časti Sahl Hasheesh 
• pri vlastnej pláži so vstupom do mora aj z móla • pred 
hotelom sa nachádza promenáda kopírujúca pobrežie 
zálivu • možnosť prenájmu bicyklov (za poplatok)

PLÁŽE: priestranná piesočnatá pláž s koralovým pod-
ložím (doporučujeme obuv do vody) • ležadlá, osušky 
a  slnečníky (zdarma) • možnosť vstupu do  lagúny s 
piesočnatým dnom a tiež ku koralom mora z móla so 
slnečnou terasou, ležadlami, slnečníkmi a sprchou

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s recepciou • lobby bar/lounge otvorený 24h • zme-
náreň • hlavná reštaurácia • mexická a talianska á la 
carte reštaurácia (večera raz za pobyt na základe 
rezervácie vopred) • 3 bazény (ležadlá, osušky a sl-
nečníky zdarma) • bar pri bazéne • samostatný det-
ský bazén • Health Club (sauna, parný kúpeľ, masáže 
za poplatok) • vonkajšie jacuzzi • wifi v hotelovej lob-
by (zdarma) • nákupná arkáda

ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • aerobik • šípky 
• stolný tenis • vodné športy a  potápačské centrum 
na pláži (za poplatok) • animačný program 

UBYTOVANIE: luxusné 2-lôžkové izby s možnosťou 
až 2 prísteliek • klimatizácia • trezor • telefón • minibar 
(denne fľaša vody a naplnenie nealko nápojmi 1x týž-
denne) • LCD SAT TV • kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou 
a WC • sušič na vlasy • wifi (za poplatok) • balkón, resp. 
terasa s posedením • výhľad na more za príplatok

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane miestnych alko-
holických a  nealkoholických nápojov • občerstvenie 
a nápoje vo vyhradenom čase ( čaj, káva, koláčiky, čer-
stvé ovocie, zmrzlina, snacky) • polnočné občerstve-
nie • ležadlá, osušky a slnečníky pri bazéne a na pláži 
zdarma • trezor • animačný program

CENNÍK VIĎ STR. 371

HOTELOVÝ KOMPLEX Tropitel Sahl Hasheesh Resort 
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FIRST MOMENT
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Al Nabila Grand Bay Makadi HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 448 EUR/8 DNÍ 
OD 546 EUR/11 DNÍ

WWW.NABILAGRAND.COM

Do našej tohtoročnej ponuky pribudol exkluzívy re-
zort Al Nabila Grand Bay Makadi, ktorý sa nachádza 
nad malebným prírodným zálivom Sharm El Arab. 
Ráno sa môžete kochať východom slnka nad Červe-
ným morom, ktoré zafarbí nádhernú piesočnatú pláž 
do zlatista, večer zase pohľadom na púštne hory, kto-
ré budú žiariť v  oranžovo-červených farbách. Práve 
fantastická priestranná pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, ktorá okrem plávania ponúka aj skvelé pod-
mienky na spoznávanie podmorských krás, je bonu-
som tohto hotelového komplexu. Kvalitné all inclusive 
služby doplnené komfortom ubytovania, pestré akti-
vity v rámci animačného programu a všadeprítomná 
priateľská atmosféra budú zárukou skvelej letnej do-
volenky strávenej na pobreží Červeného mora.

POLOHA: v  stredisku Makadi Bay – pri malebnej 
zátoke Sharm El Arab Bay s  bohatým podmorským 
svetom • cca 35 km od letiska v Hurghade • 3x denne 
hotelový zvoz do Hurghady (za poplatok)

PLÁŽE: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • po oboch 
stranách zátoky možnosť šnorchlovania pri koralových 
útesoch • vláčik premávajúci na pláž od tobogánov 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: recepcia • 24h 
lobby bar • hlavná reštaurácia Noah ś  Ark • plážová 
reštaurácia • 1x za pobyt večera v orientálnej a talian-
skej reštaurácii (rezervácia deň vopred) • rybia reštau-
rácia á la carte (za poplatok) • bar na pláži • Aurora 
bar • bazén s výhľadom na more a oddelenou časťou 
pre deti • bazén a 2 detské bazény v časti bungalovov  
(ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • Health centrum 
(jacuzzi, parný kúpeľ, sauna a masáže za poplatok))

ŠPORT A ZÁBAVA: tenis, futbal, basketbal • biliard 
a  minigolf (za poplatok) • plážový volejbal • hodiny 

tanca • stolný tenis • šípky • záhradný šach • pestrý ani-
mačný program • fitnes (zdarma)

UBYTOVANIE: elegantné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou až 2 prísteliek  situované v hlavnej budove 
• klimatizácia • telefón • SAT TV • trezor • minibar 
(fľaša vody) • kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchový kút 
a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa • záhrad-
né bungalovy (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere po-
dávané v  reštauráciách rezortu formou švédskych 
stolov vrátane nealkoholických a  miestnych alkoho-
lických nápojov • občerstvenie a nápoje sú podávané 
v baroch rezortu v čase od 10:00 do 24:00 • možnosť 
návštevy orientálnej a talianskej reštaurácie • ležadlá, 
osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži • trezor • 
animačný program • vybrané športové aktivity 

 CENNÍK VIĎ STR. 370
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OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 413 EUR/8 DNÍ 
OD 490 EUR/11 DNÍ

WWW.HARMONYMAKADIBAY.COM

Ďalšiu novinku v našej dovolenkovej ponuke, ktorú 
dávame do pozornosti všetkým milovníkom šnor-
chlovania, je rezort Harmony Makadi Bay - ideálne 
miesto pre prežitie pokojnej a pohodovej dovolen-
ky na pobreží vždy príjemne teplého Červeného 
mora. Hotelový areál obklopuje upravená exotická 
záhrada s vlastným slaným jazierkom. Ukrýva tri ba-
zény s pool barom, a  tiež tobogány, ktoré dozaista 
ocenia mladšie vekové kategórie dovolenkárov. Pláž 
s koralovým podložím a vstupom do vody z móla je 
lákadlom pre všetkých, ktorí túžia objavovať farebný 
podmorský svet ukrytý pod hladinou mora. Dovo-
lenkovú atmosféru znásobuje komfort ubytovania 
v slnečných, priestranných izbách a komplexný balík 
all inclusive služieb. 

POLOHA: v obľúbenom turistickom stredisku Maka-
di Bay nachádzajúcom sa cca 35 km južne od letiska 
v Hurghade • hotelový zvoz do Hurghady je zabez-
pečený viac krát denne (za poplatok)

PLÁŽE: pri vlastnej piesočnatej pláži s plytkým vstu-
pom do mora a s koralovým podložím (doporučuje-
me obuv do vody) • vstup do mora z móla • ležadlá,  
matrace, osušky a slnečníky (zdarma)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s  recepciou • lobby bar otvorený 24h • zmenáreň 
a bankomat • hlavná reštaurácia s terasou • reštau-
rácia á la carte • hotelové obchodíky • 3 navzájom 
prepojené bazény • stena s vodopádom • hotelový 
mini aquapark (ležadlá, matrace, osušky a slneční-
ky zdarma) • detský bazén • detský miniklub a ihris-
ko pre deti • bar pri bazéne • plážový bar a reštau-
rácia  • wellness centrum (masáže, vírivka a parný 
kúpeľ za poplatok) 

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisový kurt • stolný tenis • šíp-

ky • plážový volejbal a  futbal • hotelové animácie • 
fitnes • herňa • knižnica • diskotéka • potápačská ško-
la a vodné športy (za poplatok) 

UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2 - lôžkové izby 
s  možnosťou až 2 prísteliek situované v záhradných 
vilkách • klimatizácia • telefón • SAT TV • minibar (fľaša 
vody po prílete, ďalšie naplnenie za poplatok) • trezor 
• rýchlovarná kanvica • denne dopĺňaný výber čajov 
a kávy • kúpeľňa so sprchovým kútom alebo s vaňou 
a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podá-
vané formou švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a  miestnych alkoholických nápojov • ľahké ob-
čerstvenie a nápoje v čase od 10:00 do 24:00 •  ležadlá,  
matrace, osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži • 
animačný program • športové aktivity • trezor  

CENNÍK VIĎ STR. 369 

HOTELOVÝ KOMPLEX Harmony Makadi Bay

MAKADI BAY
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

Egypt
207



Sunrise Select Royal Makadi HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 539 EUR/8 DNÍ 
OD 700 EUR/11 DNÍ

WWW.SUNRISEHOTELS-EGYPT.COM

Menšie stredisko Makadi Bay, situované južne od 
Hurghady, je vďaka nenarušenému životnému pro-
strediu, nádhernému moru, piesočnatým plážam 
i farebným koralovým útesom veľmi atraktívnou a vy-
hľadávanou oblasťou dovolenkových pobytov. Sun-
rise Select Royal Makadi však ponúka aj pestrú škálu 
ďalších aktivít, ktorými si malí aj veľkí hoteloví hostia 
môžu spestriť nádherné slnečné dni strávené pri po-
breží Červeného mora. Bazénový komplex, nový ho-
telový aquapark, zábavné a  súťažné hry a  hotelové 
animácie, bohatý all inclusive s možnosťou návštevy 
rôznych tematicky ladených reštaurácii, snack barov 
a hlavne pool barov ponúkajúcich osvieženie priamo 
z bazéna, to všetko je pripravené za účelom vyplne-
nia vašich dovolenkových snov a prianí.

POLOHA: v  obľúbenom a  vyhľadávanom letovisku 
Makadi Bay, ktoré sa nachádza južne od Hurghady • pri 
vlastnej, súkromnej hotelovej pláži • transfer z  letiska 
trvá cca 35 minút

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do 
mora vhodným aj pre deti • koralový útes v  blízkosti 
pláže • ležadlá, osušky a slnečníky (zdarma)

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: vstupná hala 
s recepciou a lobby barom • lekár • wi-fi (zdarma) • in-
ternetová kaviareň (za poplatok) • nákupná arkáda • 
dve hlavné reštaurácie s posedením na vonkajšej terase 
• ázijská, talianska, mexická, stredomorská a rybia á la 
carte reštaurácia • diskotéka a bar • bary pri bazénoch 
a na pláži • viaceré bazény s pool barmi (ležadlá, osušky 
a slnečníky zdarma) • detské bazény • tobogány • det-
ské ihrisko • miniklub • banka, zmenáreň a bankomat

ŠPORT A ZÁBAVA: tobogány • biliard (za poplatok) • 
4 tenisové kurty • stolný tenis • futbal • Health Club (ma-
sáže, sauna, jacuzzi a parný kúpeľ - za poplatok) • fitnes 

centrum • hotelové animácie • večerné predstavenia • 
plážový volejbal • potápačské centrum a vodné športy 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s 1 alebo 2 prístelkami • individuálne nastaviteľná kli-
matizácia • telefón • minibar (za poplatok) • SAT TV • 
trezor • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC • sušič na 
vlasy • balkón resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podáva-
né formou švédskych stolov vrátane miestnych alkoho-
lických a nealkoholických nápojov • ľahké občerstvenie 
a  nápoje počas dňa podávané v  baroch hotelového 
rezortu • popoludňajší čaj, káva a  koláčiky • ležadlá, 
osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži • hotelový  
aquapark • trezor • wi-fi • denný aj večerný hotelový ani-
mačný program • vybrané športové aktivity 

 CENNÍK VIĎ STR. 371

MAKADI BAY
Egypt FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA
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HOTELOVÝ KOMPLEX Palm Royale Soma Bay

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 504 EUR/8 DNÍ 
OD 644 EUR/11 DNÍ

WWW.PALMROYALERESORT.COM

Aj v  tohtoročnej sezóne letných dovoleniek pre vás 
máme neodolateľnú ponuku. Je ňou možnosť strá-
venia naozaj luxusnej dovolenky v hotelovom rezorte 
Palm Royale Soma Bay, ktorý sa nachádza pri vlast-
nej priestrannej piesočnatej pláži v malom letovisku. 
Súzvuk kvalitných služieb, maximálneho pohodlia, 
komfortu a luxusu vás bude obklopovať na každom 
kroku. Príjemné chvíle oddychu si môžete vychutná-
vať v krásnom areáli hotela s exotickou záhradou, kto-
rý ukrýva nielen bazénový komplex s terasami na sl-
nenie, ale aj bary a reštaurácie či vstup na súkromnú, 
v  slnečných lúčoch sa kúpajúcu hotelovú pláž. Celý 
balík all inclusive služieb je obohatený o množstvo 
doplnkových voľnočasových aktivít, ktorými si určite 
spríjemníte svoj tohtoročný pobyt pri mori. 

POLOHA: v menšom letovisku Soma Bay, cca 40 km 
od centra strediska Hurghada • pri vlastnej pláži 

PLÁŽE: priamo pri vlastnej 1,2 km dlhej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre 
deti • ležadlá, osušky a slnečníky na pláži (zdarma) • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou a s trezor-
mi • wifi vo verejných hotelových priestoroch (zdarma) 
• lekár a lekáreň • zmenáreň a bankomat • hotelové ob-
chodíky • Atrium bar  • Johnny ś Bar v anglickom štýle • 
reštaurácia Café Stella •  4 á la carte reštaurácie: ázijská, 
grécka, talianska a libanonská (s možnosťou večere 1x 
za pobyt zdarma) • Azur bar pri pláži • pool bar • bazé-
nový komplex (ležadlá, osušky a  slnečníky zdarma) • 
detský bazén • detský miniklub 

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • tenis (1 hod. den-
ne počas dňa zdarma) • jazda na koňoch (za popla-
tok) • biliard (1 hod. denne zdarma v Johnny´s bar) • 
hotelové animácie: aerobik, vodná gymnastika, vo-

lejbal, hodiny tanca • mini golf • Health club: vyhrie-
vaný bazén, posilňovňa, sauna, parný kúpeľ, jacuzzi 
(zdarma) • masáže (za poplatok) 

UBYTOVANIE: luxusné dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • rodinné 2-lôžkové izby s 2 prístelkami (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • wifi (za poplatok) • 
LCD SAT TV • minibar (naplnený nealkoholickými ná-
pojmi zdarma) • trezor • rýchlovarná kanvica •  denne 
dopĺňaný výber čajov a kávy • kúpeľňa s vaňou alebo so 
sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa • izby Superior s výhľadom na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • all 
inclusive nápoje v čase od 10:00 do polnoci zahŕňajú: 
tvrdý alkohol miestnej výroby, pivo, víno, kávu, čaj, 
džúsy, vodu a soft nápoje • minibar •  animácie

             CENNÍK VIĎ STR. 371

SOMA BAY
EgyptFIRST MOMENT
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Spojené Arabské Emiráty 

Naša TOP ponuka
hotel Hilton Al Hamra  ******
ultra all inclusive pri pláži, 2 dospelí + 2 deti ÚPLNE ZDARMA

 Rozloha: 83 600 km2  Počet obyvateľov: 7,925 mil
 Hlavné mesto: Abu Dhabi  Mena: dirhám

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu  34°C 35 °C 37°C 38 °C 39 °C 36 °C

Teplota vody 26 °C 27 °C 28 °C 28 °C 29 °C 26 °C

8 dní,  letecky 
len 548 €/osoba

Abu Dhabi

Ras Al Khaimah

Dubaj



Spojené Arabské Emiráty
SAE  je rozprávková destinácia. Je doslova perlou medzi krajinami 
- nájdete tu prekrásne pláže s jemným bielym pieskom, priezračné 
modrozelené more i nádherný podmorský svet plný neobyčajných 
druhov rastlín a živočíchov. Je to svet luxusu a tiež najprepycho-
vejších hotelov. Dýchne tu na vás však i história starých arabských 
domov a mešít. Spojené arabské emiráty sú federáciou siedmich 
Emirátov (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, 
Sharjah a Umm al Qaiwain) na východnej strane Arabského polo-
strova, pri vchode do Perzského zálivu, obmývané Indickým oceá-
nom. Významná zmena v histórií nastala pri objavení ropy v roku 
1958, kedy sa zaostalá oblasť neuveriteľnou rýchlosťou zmoderni-
zovala a zmenila na prosperujúcu krajinu. Dovolenka je tu úplne 
iná na akú ste boli doteraz zvyknutí. Emiráty sú mekkou arabské-
ho luxusu a  v  porovnaní s  nimi Európa len ticho závidí. Napriek 
tomu sú Emiráty cenovo dostupné a lákajú cestovateľov zo všet-
kých kútov sveta. Nadchnú vás mrakodrapy, umelé ostrovy v tva-
re paliem, najluxusnejšie hotely na svete, zlato, nezabudnuteľné 
výlety do púšte, lyžovanie na piesočných dunách, potápanie, lu-
xusné obchody s odevmi, šperkami a elektronikou. To všetko vám 
môžu Emiráty dopriať a prežiť tak nezabudnuteľnú dovolenku.  Ak 
ku týmto všetkým lákadlám pridáme nádherné pláže a priezračné 
more, Spojené Arabské Emiráty sa dostávajú na zoznam letovísk, 
ktoré sa v  každom prípade oplatí navštíviť. Stať sa ich súčasťou  
môžete aj vy. Vitajte v krajine zázrakov!

DUBAJ
Dubaj je emirátom krásnych pláží s bielym jemným pieskom a priezračne zeleno-
modrou farbou mora. Na jeho pobreží stoja tie najprepychovejšie hotely, aké si len 
dokážete predstaviť. A napriek tomu tu nájdete aj niečo iné než len luxus. Aj tu, 
rovnako ako v každom emiráte, je horúca púšť, staré arabské obydlia, mnoho mešít 
a nezabudnuteľná romantika. Dubaj je preslávený najmä svojimi stavbami a chce 
byť vo všetkom prvý. K  najväčším turistickým atrakciám patrí hotel Burj Al Arab 
v tvare plachty, najnovšia dominanta mesta - najvyššia budova sveta Burj Khalifa 
s výškou približne 824 m, umelý ostrov Palm Jumeirah s rezidenčným komplexom, 
súkromnými vilami a luxusnými hotelmi. Milovníci športu sa môžu venovať najroz-
ličnejším vodným športom, zahrať si golf na niektorom z vynikajúcich golfových 
ihrísk, dokonca zažiť zimu a vychutnať si lyžovanie na snehu v krytej hale Ski Dubaj. 
Atrakciou nielen pre deti ale aj dospelých sú vodné parky Wild Wadi  a Aquaventu-
re,  najmodernejšie ochranné a tréningové centrum pre delfíny Dolphine Bay, vý-
lety do púšte alebo návšteva zábavných centier. Dubaj - to je aj pestrý nočný život, 
zábava, diskotéky, kluby, nespočetné reštaurácie ponúkajúce jedlá medzinárodnej 
kuchyne. Je to skrátka mesto, ktoré Vám splní všetky sny.  Dubaj je pre mnohých 
krajina zázrakov a  snov. Krajina plná zábavy pre malých i  veľkých, miesto kultúr 
a svetových skvostov architektúry. Krajina, kde sa  plnia sny detí a rodičov. Najväč-
šie aquaparky, delfinárium, formula, známe nákupné centrá a  daľšie atrakcie, to 
všetko na vás čaká na tomto nezabudnuteľnou rodinnom výlete. 

RAS AL KHAIMAH 
Leží najsevernejšie a zo všetkých emirátov je najúrodnejší. Nachádzajú sa tu pra-
mene pitnej vody, vďaka čomu sa v oblasti výborne darí poľnohospodárstvu. „RAK“ 

je proste najúrodnejší a zásobuje ostatné emiráty ovocím, zeleninou, mliečnymi 
výrobkami, veľmi rozvinutý je chov hydiny a moriek. Tým, že ho okrem úrodných 
polí a sadov tvoria hory, púšť a more, je veľmi rozmanitý a mnoho ľudí tvrdí, že aj 
najkrajší. Na území emirátu sa zachovalo 75 starých strážnych veží postavených 
z hlinených tehál alebo kameňov. V hlavnom meste nájdete starú pevnosť, ktorá 
dnes slúži ako múzeum, za prechádzku stojí aj starý souk, ktorý žije rovnakým po-
kojným tempom už desiatky rokov. 

ABU DHABI
Mesto minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Z malej rybárskej osady sa v priebehu 
dvadsiateho storočia vyformovalo moderné mesto a centrum vlády a obchodné-
ho života krajiny. Zisky plynúce z nesmierneho ropného bohatstva krajiny viedli 
k výstavbe jedného z najmodernejších miest sveta. Charakteristickými preň sú do 
neba sa týčiace mrakodrapy, zelené záhrady a  parky, najznámejšie hotely sveta 
a  obchodné centrá. Obrovské množstvo zábavných atrakcií ponúka aj zábavný 
park Ferrari World v Abu Dhabi. Tento park je obrovským lákadlom pre všetkých, 
s atrakciami v luxusnom štýle, ktorý vám dodá adrenalín, emócie a radosť. Hlavné 
mesto Abu Dhabi je  rušné veľkomesto, ktoré nikdy nespí. Toto mesto žije hlavne 
v  noci… mesto je tak vysvietené, že ho vidno aj z  niekoľkých kilometrov. Veľmi 
obľúbená je nočná plavba s výhľadom na mesto. Dá sa povedať, že Abu Dhabi je 
mesto kontrastov, kde si príde každý na svoje a odnesie si odtiaľ nespočetné množ-
stvo zážitkov. Mesto Abu Dhabi si dodnes zachovalo niečo zo svojej starobylej mi-
nulosti – navštívte nádherné paláce, mešity, zavítajte do starého paláca Al-Husn 
a nenechajte si ujsť ani návštevu najstaršej štvrte Abu Dhabi, ktora sa nazýva Batin. 
K mestu neodmysliteľne patrí trhovisko, tzv. souk, ktorý nájdete doslova na kaž-
dom rohu. 



SAE

Hilton Al Hamra REZORT

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 833 EUR/8 DNÍ

WWW.HILTON.COM

V prestížnej turistickej zóne vám ponúkame našu ex-
kluzívnu novinku 2015. Hotel je architektonický skvost 
a má svoju vlastnú 500 metrov dlhú piesočnatú pláž. 
Hoďte sa do vĺn alebo relaxujte na najkrajších plážach. 
Hotel je okrem svojej polohy priamo na pláži známy aj 
rozľahlou palmovou záhradou, ktorá pozýva na dlhé 
prechádzky, po ktorých dobre padne osvieženie v ba-
zéne s výhľadom na oceán a nádhernú lagúnu. Hotel 
je známy svojim priateľským personálom a svojimi štý-
lovo zariadenými izbami. V reštaurácii sa nechajte roz-
maznávať kulinárskou rozmanitosťou s národnými ako 
aj medzinárodnými jedlami. Moderné „ Spa centrum“ 
ponúka služby wellness na najvyššej úrovni. Atrakti-
vitu prostredia dotvára aj 18-jamkové golfové ihrisko. 
Tak neváhajte a vychutnajte si s nami  odpočinok  pod 
horúcim arabským slnkom.

POLOHA: luxusný hotelový areál sa nachádza priamo 
na súkromnej 500 metrov dlhej piesočnatej pláži v  le-
tovisku Ras Al Khaimah s bielym pieskom •  270 m od 
prístavu Al Hamra • 1 km  od centra Al Hamra • 2 km od 
vodného parku Iceland • v blízkosti safari • 78 km od le-
tiska v Dubaji 

PLÁŽE: krásna dlhá  piesočnatá hotelová pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky a  plážové 
osušky zdarma

POPIS HOTELA: okázalá vstupná hala s  recepciou a 
zmenáreňou • 8 reštaurácií a barov (arabská, libanonská, 
reštaurácia na pláži, lobby lounge, Mai Tai, šport bar, 
hlavná reštaurácia) • zmenáreň •  plážový bar • nočný 
klub Malibu  • 2 veľké vonkajšie  bazény  obklopené zá-
hradou s výhľadom na oceán a nádhernú lagúnu • det-
ský bazén • vonkajšie relaxačné jacuzzi pre dospelých  •  
fitnes centrum • konferenčná miestnosť •  spa centrum 
• sauna zdarma • rôzne druhy masáží (za poplatok) • 
obchody • detský klub • salón krásy • wi-fi internetové 

pripojenie

ŠPORT A  ZÁBAVA: 2 tenisové kurty • 18 jamkové 
golfové ihrisko (za poplatok) • medzinárodné hotelové 
animácie • detský miniklub • detské ihrisko • mini golf • 
plážový volejbal •  futbal • požičovňa vodných športov 
(vodné lyže, rybolov za poplatok) • diskotéka  

UBYTOVANIE:  honosné 2 -lôžkové izby s možnosťou 
1 až 3 prísteliek  • SAT TV • klimatizácia •  trezor (zdar-
ma) • telefón • kúpelňa s príslušenstvom • sušič na vlasy 
•  župan • balkón alebo terasa s posedením • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe • chladnička • možnosť izieb 
s výhľadom na more  (za príplatok) • žehlička a žehliaca 
doska • wi-fi pripojenie na izbe  (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere 
formou bohatých  švédskych stolov vrátane nápov • 
detské menu • nealkoholické, miestne alkoholické, vy-
brané importované alkoholické nápoje, aperitívy a kok-

RAS AL KHAIMAH dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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SAE

teily • pestré občerstvenie počas dňa • čaj, kvalitná káva 
a čokoláda podávané v areáli hotela • medzinárodné ho-
telové animácie počas dňa • detský miniklub • slnečníky, 
ležadlá a osušky  pri bazéne a na pláži zdarma 

 BONUS : v cene je zahrnutý poldenný výlet -  „Kle-
noty Perzského zálivu“, kde budete mať možnosť vidieť 
mešitu Jumeirah,  múzeum Dubaj, prejdeme okolo pa-
láca vládcu, navštívime najstaršiu oblasť  Bastakia  s ve-
ternými vežami. Cesta pokračuje do oslňujúcej zátoky 
Ábrá  a tradičnými vodnými taxíkmi si môžete pozrieť  

rušné aktivity mesta na nábreží Deira. Nasleduje  náv-
števa  štvrte s  aromatickým korením a  nádherného 
zlata a diamantov. Viac ako 400 obchodíkov je zárukou 
dobrého nákupu. Zastavíme sa pri najznámejšom ho-
teli Burj al Arab, prejdeme okolo tržnice Souk Madinat, 
umelého polostrova Palm Island, zastavíme sa nafotiť 
najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa. (CK si vyhradzuje 
právo zmeny na priebeh programu výletu) 

CENNÍK VIĎ STR. 340

Beach & Golf Resort

RAS AL KHAIMAH
FIRST MOMENT

BONUS
2 deti

ÚPLNE ZDARMA

213213



Chorvátsko - Istria

Naša TOP ponuka
hotelový komplex Hedera/Mimosa *** 

+/****
polpenzia plus, pri pláži, bazény, 2 dospelí + 2 deti ZDARMA

 Rozloha: 56 542 km2  Počet obyvateľov: 4 500 000
 Hlavné mesto: Záhreb  Mena: chorvátska kuna

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 24 °C 28 °C 32 °C 32 °C 29 °C 25 °C

Teplota vody 20 °C 23 °C 25 °C 25 °C 23 °C 20 °C

8 dní, individuálne 
len  144 €/osoba

Pula
Medulin

Rabac
Njivice

Petrčane

Vodice
MurterBiograd na moru

Podgora
Baška Voda/BaškoPolje

Zagreb

Opatija
Crikvenica - Selce

Novi
Vinodolski

Zadar

Primošten
Omiš/Ruskamen

Jelsa
Trogir

Orebič



Istria a Kvarner
Keď začujete nezameniteľné jadranské melódie a svoje obľúbené ca-
puccino si vychutnáte v jednej z mnohých letných kaviarní, pocítite 
pulz turistického strediska a romantiku úzkych kamenných uličiek, 
ktoré sú svedkami storočí, ocitáte sa na Istrii. Tento kraj žije v rytme 
malebnej krajiny, idylických osád, lesov, vinohradov a predovšetkým 
známych letovísk. Istria patrí k najpríťažlivejším oblastiam Chorvát-
ska s  neopakovateľnou kultúrou a  prírodnými krásami. Nádherné 
členité pobrežie, zelené kopce, jazerá, vínne cesty, liečivé pramene 
a stredoveké mestá, to je Istria. K popredným turistickým oblastiam 
so svojou kúpeľnou tradíciou patrí aj oblasť Kvarneru. Patria sem také 
jedinečné ostrovy ako Krk či Cres, ale predovšetkým perla tejto ob-
lasti - Crikvenická riviéra. 

OPATIJA 
je jedným z najluxusnejších letovísk Jadranu. V polovici 19. storočia tu bohatý ri-
jecký veľkoobchodník Scarpa postavil prepychovú vilu Angiolinu s rozľahlým sub-
tropickým a  prímorským parkom. Komfort, noblesa a  pompéznosť opatijských 
hotelových sietí vám vyrazí dych. Vo svojej viac ako storočnej histórii bola a stále 
je dovolenkovým cieľom európskej spoločenskej smotánky. Opatija - to sú pre-
pychové hotely, elegantné reštaurácie, tanečné terasy, hudobné kluby a kasína. 

CRIKVENICA-SELCE
je považovaná za  najpôvabnejšie letovisko Kvarnerského pobrežia. Crikvenická 
riviéra, ktorá sa tiahne na  severe od  Jadranova až po  Selce, je povestná mimo-
riadnou krásou pobrežia. Jeho čistota a  výnimočnosť mu priniesla významné 
európske ocenenie - Modrú vlajku. Pobrežná promenáda dokresľuje malebnosť 
tohto mimoriadne obľúbeného mestečka. Príjemná prechádzka po  nej vás do-
vedie do susedného strediska Selce. Toto malé pokojné letovisko sa rozprestiera 
v rovnomennej zátoke nad krásnou kamienkovou plážou. Jeho pozvoľne sa zva-
žujúce pobrežie, svieža vôňa borovíc, priezračné morské vlny a magický kľud sem 
priťahujú predovšetkým rodiny s deťmi. 

RABAC
v  pokojnej časti Istrije, len 5  km od mestečka Labin nájdete  letovisko Rabac. 
Rybárska osada s  typickou mediteránskou atmosférou bola v  minulosti sídlom 
bohatých obchodníkov, ktorí si tu budovali svoje letné rezidencie. V  súčasnos-
ti je Rabac  živým prázdninovým mestečkom, jeho návštevníci si užívajú najmä 
rozprávkové kúpanie na najväčšej pláži v  zátoke Maslinica. Promenádu lemujú 
početné reštaurácie a  hotely s  letnými terasami, lákavé cukrárne a  obchodíky. 

PULA-MEDULIN
Pula je najväčšie mesto Istrie a návštevníkom dáva mnoho podnetov na nezabud-
nuteľné dni. Je známa historickými pamiatkami predovšetkým z obdobia antiky, 
ale súčasne je aj vyhľadávaným letoviskom s  nádherným prostredím, plážami 
a  čistým morom. Mesto je poskladané z  množstva malých i  väčích kamenných 
uličiek, v ktorých si našli svoje jedinečné miesto chrámy a historické pamiatky. Len 
12 km od Puly leží mestečko Medulin, ktoré je vyhľadávaným letoviskom  hlavne 
pre jeho priezračné more a široký výber pláží, od pieskovej po kamenisté s po-
zvoľným vstupom do mora.  

NOVI VINODOLSKI
Len 9  km od Crikvenice, oproti ostrovu Krk, nájdete mestečko Novi Vinodolski. 
Ľudia sa tu venujú predovšetkým pestovaniu vínnej révy a  cestovnému ruchu.  
Pláže, more, úžasný morský vzduch a lesy v neďalekom „záhorí“, upravené cyklis-
tické chodníky a vychádzky spolu s vynikajúcim výberom reštauračných zariadení 
robia z Novi Vinodolski skutočný raj pre všetkých návštevníkov.

KRK-NJIVICE
Pre všetkých vyznavačov ostrovnej dovolenky sme tento rok do našej ponuky 
zaradili ostrov Krk – a na ňom mestečko Njivice, ktoré sa nachádza v zátoke Beli 
Kamik, na západnej strane ostrova. Ostrov Krk patrí medzi najväčšie chorvátske 
ostrovy a ako jeden z mála ostrovov je spojený s pevninou mostom. Pre športo-
vých nadšencov ostrov ponúka množstvo cyklistických a turistických chodníkov. 
Njivice sú typické turistické mestečko s krásnymi plážami, krištáľovo čistým mo-
rom a zelenými borovicami. 

Pula
Medulin

Njivice

Opatija

Crikvenica - Selce

Novi Vinodolski

Rabac



Chorvátsko

Holiday HOTEL

OD 469 EUR/10 DNÍ 

WWW.ARENATURIST.HR

Len 12 km od turistami vyhľadávanej Puly sa na-
chádza malebné stredisko Medulin. A  práve tu 
vám s  radosťou prinášame hotel Holiday. Hotel 
Holiday je tu pre všetkých, ktorí túžia po poho-
dlných all inclusive službách a  zároveň to majú 
len na skok od krásnej pláže, kde sa môžu oddá-
vať sladkému ničnerobeniu a  leňošeniu. A  keď 
sa nasýtite mora a  slnka sú tu pre vás pripravení 
hoteloví animátori, ktorí spestria dovolenkové 
chvíle vám aj vašim ratolestiam a  postarajú sa 
o dobrú zábavu. Výlet do neďalekej Puly tiež obo-
hatí vaše dovolenkové dní o ďalšie krásne zážitky 
a  spomienky. Vydajte sa na potulky kamennými 
uličkami, navštívte amfiteáter, ktorý si pamätá 
dávne doby a  v  niektorom z  mnohých obcho-
díkov si nájdite svoj dovolenkový suvenír, ktorý 
vám bude pripomínať krásne dovolenkové chvíle.

POLOHA: hotel neďaleko centra vyhľadáva-
ného mestečka Medulin, v  blízkosti hotela Bel-
vedere • vzdialenosť hotela od pláže cca 100 
m • vzdialenosť od známeho mesta Pula 12 km 
s  množstvom obchodíkov, reštaurácií a  kaviar-
ničiek s  letnými terasami, dominantou mesta je 
bezpochyby amfiteáter z  rímskeho obdobia • cez 
letovisko Medulin premáva prázdninový vláčik

PLÁŽE: piesočnatá pláž Bijeca neďaleko hotela • 
kamienkové pláže s  pozvoľným vstupom do mora 
• upravené betónové platne na slnenie

POPIS HOTELA: recepcia s lobby barom • reštau-
rácia a aperitív bar • TV miestnosť • zmenáreň • wfi 
pripojenie v spoločenských priestoroch hotela • veľ-
ká letná terasa s dvomi bazénmi s morskou vodou • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne (za poplatok)  • pool 
bar • obchodík so suvenírmi • parkovisko

ŠPORT A ZÁBAVA: športovo – rekreačné centrum: 
futbalové ihriská, tenisové ihriská, ihrisko na malý 

futbal, volejbal, plážový volejbal, atletické dráhy, 
stolný tenis • bohatý hotelový animačný program 
pre deti aj dospelých počas celého dňa •  detský mi-
niklub • možnosť zúčastniť sa niektorého z fakulta-
tívnych výletov - romantické Benátky, Národný park 
Brijuni alebo Plitvické jazerá,  tradičný chorvátsky 
Fish piknik a mnohé ďalšie

UBYTOVANIE: 2-lôžkové klimatizované  izby s mož-
nosťou jednej prístelky • sat TV • telefón • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC, sušič na vlasy)  • 
wifi • izby s balkónom na morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE: formou all inclusive light

 ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky , obedy a veče-
re formou švédskych stolov • miestne nápoje počas 
obeda a  večere (nealko, víno, pivo) • popoludňajší 
snack (čaj, káva, zmrzlina, koláč) • tenisové kurty, mi-
nigolf, stolný tenis, boccia, badminton

CENNÍK VIĎ STR. 388

MEDULIN
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Chorvátsko

OD 462 EUR/10 DNÍ 

WWW.ARENATURIST.HR

Opätovne sme do našej ponuky zaradili obľúbený 
hotel Park Plaza Belvedere, avšak hotel prešiel v mi-
nulom roku kompletnou rekonštrukciou a zaradil sa 
do kategórie 4* hotelov. Hotel Park Plaza Belvedere 
vás očarí svojou eleganciou a pohodovou atmosfé-
rou, ktorá tu na vás dýcha na každom kroku. Rela-
xovať môžete v súkromí luxusne zariadených izieb 
alebo si vychutnajte chvíle oddychu na jedinečnej 
terase Lungomare baru, odkiaľ sa vám naskytne 
pohľad na azúrovo-modrú hladinu Medulinskej 
riviéry. Prijmite našu ponuku na strávenie dovolen-
ky v elegantnom hoteli Park Plaza Belvedere a na 
chvíle prežité tu budete spomínať ešte aj dlho po 
návrate domov. Vykročte spolu s nami v ústrety do-
volenke s pestrou paletou kvalitných služieb a spo-
znajte na vlastné oči krásu, ktorú mestečko Medulin 
ponúka svojim návštevníkom.

POLOHA: v blízkosti centra mestečka Medulin, ktoré 
sa nachádza 12 km od  známeho mesta Pula • areál 
hotela priamo na pláži •  elegantný hotel pozostáva-
júci z  dvoch krídel zasadený do  tichého prostredia 
zelených borovíc • letovisko ponúka pestré možnosti 
na zábavu aj športové vyžitie

PLÁŽE: novovybudovaná pláž priamo pred hote-
lom so slnečníkmi a ležadlami (za poplatok) • kabín-
ky na prezliekanie • možnosť wifi pripojenia na pláži 
• neďaleko od hotela piesočnatá pláž Bijeca • uprave-
né betónové platne na slnenie

POPIS HOTELA: kompletne zrekonštruovaný 
4* hotel opätovne otvorený v  júni 2014 • recepcia 
a priestranný lobby bar • wifi pripojenie •  reštaurácia 
• Lounge beach bar Lungomare s 2 terasami, jedna 
pri vonkajšom bazéne, druhá priamo pri mori • von-
kajšie bazény s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • wellnes centrum - vnútorný vyhrie-
vaný bazén s  morskou vodou (používanie bazéna  

v réžii hotela), jacuzzi, sauny, relaxačná zóna beauty 
centrum a fitnes • parkovisko pred hotelom

ŠPORT A  ZÁBAVA:  športovo-rekreačné centrum 
v blízkosti: futbalové ihriská, tenisové kurty, ihrisko 
na malý futbal, volejbal, plážový volejbal, atletické 
dráhy, stolný tenis, minigolf • bohatý hotelový ani-
mačný program pre deti i  dospelých počas celého 
dňa • detský miniklub • centrum vodných športov na 
pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: moderné 2-lôžkové klimatizované 
izby s  možnosťou jednej prístelky • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC, sušič na vlasy) • 
LCD sat TV • telefón • wifi pripojenie na izbe • mini-
bar • trezor • možnosť izieb s orientáciou na more (za 
príplatok

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov

CENNÍK VIĎ STR. 388

HOTEL Park Plaza Belvedere

MEDULIN
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Chorvátsko

Brioni HOTEL

OD 231 EUR/10 DNÍ 
OD 392 EUR/12 DNÍ

WWW.ARENATURIST.HR

Po úspechu v minulých sezónach si v našej ponu-
ke opäť našiel miesto obľúbený hotel Brioni. Má 
výhodnú polohu neďaleko pláže v areáli Punta Ve-
rudela, kde nájdete všetko potrebné na pohodlné 
strávenie letnej dovolenky. Nachádza sa tu kavia-
reň, reštaurácie, butiky, herňa, predajňa suvenírov 
i  minimarket, či zmenáreň. Priamo nad morom sa 
môžete opaľovať pri bazénovom komplexe, zatiaľ 
čo vašich najmenších budú zabávať hoteloví ani-
mátori. Ak hľadáte milý personál a kvalitné služby, 
ste na  správnom mieste. Ideálna poloha hotela 
len necelé 4 km od  centra Istrie, mesta Pula, pra-
videlné autobusové spojenie, množstvo pamiatok 
a  živé centrum letoviska sú každoročne lákadlom 
pre mnohých dovolenkárov všetkých vekových 
kategórií. 

POLOHA: v  turistickom stredisku na  polostrove Ve-
rudela • len necelé 4 km od centra mesta Pula • hotel 
zasadený do lesoparku priamo na pláži 

PLÁŽE: priamo pred hotelom skalnato-kamenisté 
terasovité pláže s  upravenými plochami na  slnenie 
•  jedna z  najkrajších štrkových pláži polostrova cca 
100 m od hotela, ku ktorej vedie chodník cez borovi-
cový lesík • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • okruh-
liaková pláž pri susednom hoteli Park cca 100m (viď 
foto)

POPIS HOTELA: klimatizované spoločenské priesto-
ry - recepcia (trezor za poplatok) • aperitív bar • kavia-
reň • TV sála • priestranná letná terasa • klimatizova-
ná reštaurácia • internetový kútik • bazén s morskou 
vodou • vyhrievaný vnútorný bazén s morskou vodou 
(prevádzka v réžii hotela) • sauna • masáže • diskotéka 
• obchodík so suvenírmi • parkovanie pred hotelom

ŠPORT A  ZÁBAVA: hotelový animačný program • 
v areáli Verudela - tenis, minigolf, tanečná terasa a dis-

kotéka • široký výber vodných športov na pláži - vodné 
skútre, vodné bicykle, jazda na nafukovacom banáne 
alebo kolese ťahanom za motorovým člnom (za po-
platok) • herňa • v areáli Verudela množstvo kaviarní 
a reštaurácii, potraviny a obchody so suvenírmi a plá-
žovými potrebami • ihrisko pre loptové hry • možnosť 
vybrať si z pestrej ponuky fakultatívnych výletov - ná-
rodné parky Brijuni alebo Plitvice, neopakovateľný 
Fish Piknik, Istrija Tour a ďalšie

UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2-lôžkové izby  s 
možnosťou 1 prístelky (vhodnej pre dieťa do 12 rokov) 
• všetky izby majú balkón s posedením • možnosť izieb 
s orientáciou na morskú stranu (za príplatok) • telefón 
•  sat TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC)

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere for-
mou švédskych stolov • nápoje k večeri v neobmedze-
nom množstve  (lokálne vína, pivo alebo džús)

CENNÍK VIĎ STR. 386

PULA, VERUDELA
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Chorvátsko

OD 231 EUR/10 DNÍ 
OD 392 EUR/12 DNÍ

WWW.NJIVICERESORT.COM

Každý rok sa snažíme vybrať pre vás, našich klien-
tov, niečo nové a  zaujímavé. Dovoľte nám teda 
predstaviť vám našu tohtoročnú novinku na 
ostrove Krk – hotel Jadran. Vyniká predovšetkým 
svojou polohou priamo pri krásnych plážach a zá-
tokách a predsa len na skok od stále živého centra 
mestečka Njivice. Zároveň vás prekvapí príjemná 
pohodová atmosféra, ktorá vládne v  hoteli a  do-
slova vás pohltí, takže sa vám podarí zabudnúť na 
starosti všedných dní. Vaše ratolesti sa zabavia pri 
veselom animačnom programe, spoznajú nových 
kamarátov a vy si zatiaľ môžete vychutnať svoju ká-
vičku v hotelovom Lounge bare, ktorý sa nachádza 
priamo pri mori a ponúka neopakovateľné výhľady 
na okolitú scenériu. Ak hľadáte tú pravú dovolenku 
plnú slnka, mora, zábavy a oddychu, prijmite naše 
pozvanie prežiť  prázdniny práve v hoteli Jadran.

POLOHA:   na krásnom ostrove Krk v  mestečku 
Njivice •  hotel priamo pri mori na promenáde  • 
len 200 m od centra mestečka s obchodíkmi, ka-
viarňami a  reštauráciami  • ostrov Krk ako jeden 
z mála ostrovov v Chorvátsku je s pevninou spo-
jený mostom  

PLÁŽE: štrkovo-kamienková pláž priamo pred 
hotelom • v bezprostrednej blízkosti hotela men-
šie štrkovo-kamienkové pláže a zátoky • upravené 
betónové platne pred hotelom s baldachýnovými 
ležadlami (za poplatok) • cca 500m od hotela nád-
herná  pláž pri autokempe • pláže na Krku oce-
nené Modrou vlajkou za čistotu mora a  kvalitu 
služieb

POPIS HOTELA: priestranná recepcia • trezor  •  
lobby bar s  terasou • wifi pripojenie v  spoločen-
ských priestoroch hotela •  dve klimatizované 
reštaurácie  • konferenčná miestnosť  • kadernícky 
salón  • suvenírový obchod  • ambulancia

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • bohatá ponuka vodných športov na 
pláži  (požičovňa lodí, kajakov, jazda na baná-
ne, kolese ťahanom za motorovým člnom a  ďal-
šie) za poplatok • celodenný hotelový animačný 
program  • živá hudba a večerný program •  hneď 
pri hoteli sa nachádza novovytvorený park s det-
ským ihriskom, pekárňou a kaviarňou  • zaujíma-
vá ponuka fakultatívnych výletov za prírodnými 
a kultúrnymi pamiatkami Chorvátska

UBYTOVANIE: 2-lôžkové klimatizované izby 
s možnosťou jednej prístelky • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a  WC, sušič na vlasy) • 
sat TV • telefón • wifi pripojenie • minibar  • mož-
nosť izieb s  balkónom (za príplatok)  • možnosť 
izieb s orientáciou na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov

CENNÍK VIĎ STR. 386

HOTEL Jadran 

KRK, NJIVICE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Grand Hotel / Agava HOTELOVÝ KOMPLEX

OD 294 EUR/10 DNÍ 
OD 469 EUR/12 DNÍ

WWW.MILENIJHOTELI.HR

Pre všetkých milovníkov luxusu, pohodlia, kva-
litných služieb a  komfortu sme opäť pripravili 
mediteránsku lahôdku – pohodlný Grand Hotel 
4 Opatijska Cvijeta a  Agava. Kráľovná Jadranu, 
Opatija, si vás zaručene podmaní svojou neza-
meniteľnou romantickou atmosférou, ku ktorej 
určite prispeje aj profesionálny prístup personá-
lu a dotyk prepychu na každom kroku. Hotel po-
zostáva zo zoskupenia piatich hotelových budov, 
pričom centrálna komfortná terasa s  výhľadom 
na more je oázou pohody a keď sa k tomu pridá 
vôňa pravej čerstvej čokolády z vlastnej výroby 
Grand Hotela, pocítite príjemne uspokojenie 
z výberu vašej dovolenky. Nádherné teplé letné 
večery vám spestria príjemné jadranské melódie 
a  vôňa šumiaceho mora. Doprajte svojmu telu 
potrebný oddych a  navštívte wellness centrum 
s  bohatým výberom služieb nachádzajúce sa 
v hoteli Camellia. Bylinkové čaje, čerstvé ovocie 
a  aróma esenciálnych olejov vás zbavia stresu 
a pomôžu vám nabrať nové sily. Či už dáte pred-
nosť súkromiu luxusne zariadených izieb alebo 
sa vydáte na jeden zo širokej ponuky fakultatív-
nych výletov (Národné parky Brijuni, Plitvice či 
Risnjak, prípadne Fish piknik alebo Istria tour), 
nezabudnite ochutnať aj špeciality miestnych 
majstrov. Opatiju často nazývajú “chorvátskym 
Monte Carlom”, kde mondénne vily a prepycho-
vé hotely poskytujú ubytovanie hosťom, ktorí 
radi vychutnávajú miernu klímu na  terase nie-
ktorej z  početných kaviarní v  mediteránskom 
štýle. Prechádzka Opatijskou promenádou po-
pri mori a  jedinečná architektúra vás na  chvíľu 
vtiahne do  čias minulých. Spolu s  úsmevom 
a ochotou profesionálnych zamestnancov, vždy 
pripravených podať pomocnú ruku, elegantným 
hotelom a prijateľnou cenou je táto kombinácia 
zárukou fantastického zážitku a  chvíle prežité 
v Opatiji budú vo vás ešte dlho doznievať. 

POLOHA: priamo na  známej pobrežnej prome-
náde mondénneho letoviska Opatija •  komplex 
5 hotelových budov, všetky s  rovnakým štan-
dardom služieb •  neďaleko zeleného mestského 
parku s  utešenou kvetenou •  5 minút od  centra 
strediska s  obchodíkmi známych značiek, kvalit-
nými reštauráciami, barmi a kaviarňami s letnými 
terasami • cca 150 m od mestskej pláže 

PLÁŽE: v  centre letoviska upravené kamenné 
platne na slnenie • cca 150 m piesočnatá mestská 
pláž s  beach barom •  ležadlá a  slnečníky (za  po-
platok) 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: služby 
spoločné pre všetky hotely: elegantne zariade-
né vstupné haly s  recepciou a  zmenárňou v  jed-
notlivých hoteloch •  Lounge bar •  klimatizovaná 
reštaurácia v hoteloch Camellia a Agava • aperitív 
bar • pool bar • TV miestnosť • obchod so suvenír-
mi • letná terasa s výhľadom na more a štýlovým 

posedením • detský miniklub (zvýhodnená cena 
pre našich klientov) •  wellness centrum (viď po-
pis) •  fitness •  vlastná čokoládovňa •  rôzne typy 
kongresových sál • bazén v hoteli Camellia prepo-
jený s  vnútorným bazénom •  slnečníky a  ležadlá 
pri bazéne zdarma • parkovanie v hotelovej garáži 
(zvýhodnená cena pre našich klientov)

ŠPORT A  ZÁBAVA: pestrá ponuka vodných 
športov na jednotlivých plážach • cyklotrasy a tu-
ristické chodníky v  blízkom okolí •  fitnes • well-
ness v cene • možnosť vybrať si z pestrej ponuky 
fakultatívnych výletov za prírodnými a kultúrny-
mi pamiatkami Chorvátska

UBYTOVANIE: vkusne a  noblesne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • tele-
fón • pripojenie na internet zdarma • klimatizácia 
•  satelitná TV •  minibar •  trezor •  sušič na  vlasy 
• možnosť izieb s balkónom (za príplatok) • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC)

OPATIJA
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Wellness & Spa

Chorvátsko

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov 

 WELLNESS V  CENE: výnimočné chvíle plné 
pohody a úplnej relaxácie tela i duše ponúka jedno 
z  najkvalitnejších wellness centier v  Chorvátsku. 
Stresu sa zbavíte v  oddychovej miestnosti s  po-
nukou špeciálnych druhov čaju a sviežeho ovocia, 
ktoré vás občerstvia a  dodajú imunitnému systé-
mu potrebné vitamíny. V  cene je zahrnuté použí-
vanie vonkajšieho bazénu a  vnútorného bazénu 
s ležadlami. 1x počas pobytu je v cene fínska sauna 
s  krištaloterapiou a  cromoterapiou alebo rímska 
sauna s  Kneipp terapiou, hydromasáže a  jacuz-
zi. Za  poplatok môžete využiť rôzne typy masáží 
a  kozmetické služby, napríklad čoko masáž alebo 
aroma masáž s  použitím aromatických olejov. 
Vstup do  wellness centra je deťom povolený len 
v sprievode rodičov. 

CENNÍK VIĎ STR. 387

OPATIJA
FIRST MOMENT
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až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Hedera / Mimosa HOTELOVÝ KOMPLEX

OD 287 EUR/10 DNÍ 
OD 420 EUR/12 DNÍ

WWW.MASLINICA-RABAC.COM

Sme veľmi radi, že vám môžeme opäť ponúknuť 
obľúbené hotely Hedera a Mimosa vo výnimočnom 
mestečku Rabac. Hotely nájdete v  jednom z  naj-
krajších istrijských zálivov, Maslinica, v  objatí oli-
vovníkov. Záliv vás uchváti svojou nekonečne zele-
nou farbou a predovšetkým rozprávkovou plážou, 
kde môžete v tieni olivovníkov počúvať šum mora 
a vĺn. Svoje dovolenkové dni tu môžete prežiť tak, 
ako ste vždy snívali, bez stresu, naháňania, ale so 
všetkými výhodami moderného života. Areál ho-
telov ponúka svojim návštevníkom veľké možnosti 
na oddych i zábavu. Môžete sa venovať sladkému 
ničnerobeniu a relaxu pri bazénoch alebo sa zapo-
jiť do rôznych športových animácií, ktoré sú tu pre 
vás pripravené. Najmenší dovolenkári určite ocenia 
možnosť spoznať nových kamarátov v  detskom 
miniklube, kde je pre nich počas dňa pripravené aj 
malé občerstvenie. A  keď sa počas dňa dostatoč-
ne nasýtite slnečných lúčov, môžete oddychovať 
v  moderných izbách alebo sa rozhodnúť pre pre-
chádzku do centra mesta Rabac, ktoré žije pravým 
dovolenkovým životom. Čakajú vás tu reštaurácie 
s  gurmánskymi pochúťkami, kaviarne s  letnými 
terasami, ktoré vás budú zvádzať k  príjemnému 
posedeniu a  vychutnaniu si letných večerov pri 
tónoch jadranských melódií. V jednom z mnohých 
obchodíkov si nájdete dovolenkový suvenír, ktorý 
vám bude pripomínať krásne dovolenkové chvíle 
v  Rabaci. Určite by ste nemali vynechať návštevu 
neďalekého mestečka Labin, ktoré si zachovalo 
pôvodný stredoveký ráz. Starým mestom vedie 
vychádzková cesta najprv po kamennej terase, po-
tom lesoparkom a končí na hradbách, kde sa vám 
naskytne veľkolepý výhľad na Rabac, jeho okolie 
a  ostrov Cres. Hotely Hedera a  Mimosa ponúkajú 
svojím hosťom nezabudnuteľnú dovolenku a mož-
nosti načerpať nové sily, posilniť telo aj ducha, aby 
ste po zvyšok roka ľahšie zápasili s každodennými 
starosťami a s úsmevom na tvári spomínali na chví-
le strávené v týchto hoteloch.

POLOHA: hotelový komplex v nádhernom zelenom 
zálive Maslinica obklopenom olivovníkmi (hotely He-
dera, Mimosa, Narcis) • vynikajúca poloha cca 300m 
od centra Rabacu s  množstvom reštaurácii, kaviarní 
a  cukrární s  letnými terasami • hotel Mimosa 50m 
od pláže • hotel Hedera 80m od pláže • cez letovisko 
premáva prázdninový vláčik • len cca 5 km od  staro-
bylého mestečka Labin, ktoré je cennou pamiatkovou 
rezerváciou s typickými úzkymi uličkami a kamenný-
mi domčekmi

PLÁŽE: priamo pred hotelmi rozsiahla štrková a ka-
mienková pláž s  pozvoľným vstupom do mora, od-
delená bazénmi • ležadlá a slnečníky  na pláži (za po-
platok) • ležadlá pri grill bare zdarma • pláž ocenená 
ekologickým certifikátom Modrá vlajka za kvalitné 
služby a čistotu mora • pláž vhodná aj pre neplavcov 
a rodiny s deťmi

POPIS HOTELOV: centrálna recepcia v hoteli Mimo-
sa • každý z hotelov má aj vlastnú recepciu  • klimati-

zovaná reštaurácia a aperitív bar v každom hoteli •  
2 vnútorné bazény s morskou aj sladkou vodou (po-
čas letných mesiacov zatvorené) • 2 vonkajšie bazé-
ny s morskou vodou (jeden z nich s hydromasážou) 
• letná terasa s grill barom • ležadlá pri bazéne a grill 
bare zdarma • detský bazén • tobogan na pláži • pre-
dajňa suvenírov • kadernícky salón • tanečná terasa • 
hudobné večery v hoteli Hedera a reštaurácii Conca 
d´Oro • v blízkosti supermarket, reštaurácia • parko-
visko (zdarma)

ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži • fitnes • 
tenisové kurty • wellness centrum s ponukou služieb 
(za poplatok) • ihriská na loptové hry • stolný tenis • 
minigolf • počas letných prázdnin (júl - august) hote-
lový animačný program pre deti i dospelých 

UBYTOVANIE: 2 lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 
2 prísteliek (poschodová posteľ) v hoteli Hedera •  2 
- lôžkové zrenovované izby s balkónom a orientáciou 
na more v hoteli Mimosa (za príplatok) s možnosťou 

RABAC

izba Mimosa
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Chorvátsko

až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • sat TV • trezor 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou a WC) • sušič na vlasy • možnosť izieb s balkónom  
v hoteli Hedera (za príplatok)  •  možnosť izieb s orien-
táciou na morskú stranu v hoteli Hedera (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia plus – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov • počas večere 
nápoj v cene (0,2l voda, džús, pivo alebo víno) • medzi 
16.00-17.00 sa podáva káva alebo čaj a koláč • mož-
nosť doobjednania služieb All inclusive za príplatok

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere for-
mou švédskych stolov • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané v all inclusive bare v hoteli 
Narcis a bare na pláži počas dňa • v popoludňajších 
hodinách ľahký snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina • 
obedy a večere v susednom hoteli Narcis (30m)

CENNÍK VIĎ STR. 387

RABAC

izba Hedera

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Kačjak PAVILÓNY

OD 147 EUR/10 DNÍ 
OD 231 EUR/12 DNÍ

WWW.JADRAN-CRIKVENICA.HR

Ubytovanie v pavilónoch Kačjak, nachádzajúcich sa 
v príjemnom prostredí borovicového lesoparku, je 
každoročne obľúbeným cieľom klientov túžiacich 
po  dovolenke v  spojitosti s  prírodou. Polostrov 
obmývaný šumiacim morom ponúka všetky typy 
pláží, upravené betónové platne, čarovné prírod-
né výbežky, ale aj kamienkovú pláž s  miernym 
vstupom do  mora pre vaše ratolesti. O  ich, ale aj 
vašu celodennú zábavu sa budú starať naši skúsení 
animátori alebo môžete tiež využiť blízke športové 
centrum. Neďaleké mestečko Crikvenica žije pra-
vým dovolenkovým životom, prepravíte sa doň po-
hodlne turistickým vláčikom. Blízke okolie môžete 
spoznať na niektorom z výletov, či už autobusovom 
alebo lodnom. Odporúčame klientom, ktorí hľa-
dajú spojenie nenáročného ubytovania, krásneho 
okolia a cenovo dostupnej dovolenky. 

POLOHA: na  polostrove Kačjak v  borovicovom le-
soparku • areál pavilónov ústi priamo pri nádhernej 
okruhliakovej pláži • cca 5 km od obľúbeného medi-
teránskeho mestečka Crikvenica s plážovou prome-
nádou s  množstvom reštaurácií, letných kaviarní, 
stánkov s  jadranskou zmrzlinou a  pestrým rušným 
denným aj nočným životom

PLÁŽE: cca 100 m  od  kamienkovej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • upravené betónové platne 
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

POPIS PAVILÓNOV: centrálna budova s recepciou 
•  wifi pripojenie na recepcii • reštaurácia s  letnou 
terasou a krásnym výhľadom na more • aperitív bar 
s  terasou •  minimarket •  TV miestnosť •  parkovisko 
v areáli zdarma 

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný tenis • 
minigolf • široká ponuka vodných športov na plážach 
v  Crikvenici - jazda na  vodných bicykloch, vodných 
skútroch, jazda na nafukovacom banáne alebo kole-

se ťahanom za motorovým člnom, parasailing • mož-
nosť výberu z pestrej ponuky fakultatívnych výletov 
- jedinečný jadranský Fish pinik na pirátskej lodi, Ná-
rodný park Plitvické jazerá alebo výlet rýchloloďou 
do Benátok a mnohé ďalšie

UBYTOVANIE: dvojpodlažné pavilóny •  jednodu-
cho a  účelne zariadené 2-lôžkové izby hotelového 
typu s  možnosťou prístelky •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • väčšina izieb s balkónom

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere for-
mou švédskych stolov • nápoj k večeri (0,2l vína, piva 
alebo nealka) 

 SENECA KLUB: športový a animačný program 
pre dovolenkárov všetkých vekových kategórií pod 
vedením našich animátorov (júl, august) - rôzne sú-
ťaže, pohybové hry, moderné uvoľňovacie cvičenia 
alebo aerobik, detský miniklub 

CENNÍK VIĎ STR. 384

CRIKVENICA
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

OD 154 EUR/10 DNÍ 
OD 245 EUR/12 DNÍ

WWW.JADRAN-CRIKVENICA.HR

Populárne pavilóny v  centre letoviska Selce a  zá-
roveň len pár krokov vzdialené od pláže vyhovujú 
menej náročným klientom, ktorí chcú stráviť dovo-
lenku v živom letovisku, ale zároveň v bezprostred-
nej blízkosti pláže s  miernym vstupom do  mora. 
Mestečko Selce žije rušným denným aj nočným 
dovolenkovým životom, ktorý vás určite vtiahne 
do svojho víru. Vaše ratolesti určite poteší malý vý-
let do morského akvária so stredomorskou faunou 
a  flórou a  tropickými rybami, ktoré sa nachádza 
v známom, len 3 km vzdialenom letovisku Crikve-
nica. Pestrá ponuka fakultatívnych výletov vám 
umožní spoznať nielen okolie letoviska, ale i  celú 
Istriju. Množstvo športových aktivít, neďaleká pro-
menáda a pulzujúci život mestečka s reštauráciami 
a obchodíkmi sú zárukou aktívnej dovolenky. 

POLOHA: v  blízkosti samotného centra obľú-
beného letoviska Selce •  neďaleko promenády 
s  množstvom kaviarní, barov, obchodíkov so su-
venírmi • cca 100 m od štrkovej a štrkovo-piesoč-
natej pláže • Selce sú spojené s  blízkym letovis-
kom Crikvenica pobrežnou promenádou - Lungo 
Mare 

PLÁŽE: štrkové a  štrkovo-piesočnaté s  pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodné najmä pre rodiny 
s deťmi a neplavcov • upravené betónové platne 
na slnenie • ležadlá a slnečníky (za poplatok )

POPIS PAVILÓNOV: priestranná hotelová re-
cepcia s  posedením • wifi na recepcii • trezor 
na  recepcii (za  poplatok) •  reštaurácia •  terasa 
s  výhľadom na  more •  aperitív bar s  kaviarňou 
a štýlovým posedením • TV miestnosť 

ŠPORT A  ZÁBAVA: detské ihrisko •  minigolf 
• stolný tenis • široký výber vodných športov 
na  pláži - jazda na  vodných bicykloch, vodných 

skútroch, jazda na  nafukovacom banáne alebo 
kolese ťahanom za  motorovým člnom, parasai-
ling (za poplatok) • možnosť výberu z pestrej po-
nuky fakultatívnych výletov - obľubený jadranský 
fish picnic na pirátskej lodi, Národný park Plitvic-
ké jazerá

UBYTOVANIE: 2-lôžkové jednoducho, ale účel-
ne zariadené izby s možnosťou 1 prístelky • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • bal-
kón 

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere 
formou švédskych stolov • nápoj k  večeri (0,2l 
vína, piva alebo nealka) 

 BONUS: zdarma požičiavanie športových po-
trieb • spoločenských hier • kníh pre deti a dospe-
lých v slovenskom jazyku 
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FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Ad Turres PAVILÓNY

OD 140 EUR/10 DNÍ 
OD 231 EUR/12 DNÍ

WWW.JADRAN-CRIKVENICA.HR

V  osviežujúcom prostredí mediteránskej zelene 
vám znovu radi ponúkneme vami vyhľadávané 
obľúbené pavilóny Ad Turres. Príjemný letný deň 
môžete stráviť na  okruhliakovej pláži s  pozvoľ-
ným vstupom do  mora vhodnej najmä pre deti 
a  neplavcov. Neutíchajúci plážový ruch môžete 
vymeniť za pohodu pri bazéne. V prípade, že vám 
na chuť príde známa jadranská zmrzlina, na pro-
menáde mestečka Crikvenica ju nájdete na  kaž-
dom kroku. Keď sa k  tomu pridá živé centrum 
s množstvom obchodov a reštaurácií máte o roz-
ptýlenie naviac. Nenáročné ubytovanie na návrší 
pri vstupe do Crikvenice v kombinácii so štrkový-
mi plážami a  vždy živým letoviskom vám zabez-
pečia tie správne dovolenkové chvíle za rozumnú 
cenu. Možno práve preto je Ad Turres každoročne 
tak žiadaný. 

POLOHA: na  okraji vyhľadávaného letoviska Cri-
kvenica • v nádhernom terasovitom zelenom boro-
vicovom lesoparku, vzdialenom od  štrkovej pláže 
cca 200-600 m  v  závislosti od  polohy pavilónu • 
pobrežná promenáda - Lungo Mare - až do samot-
ného centra Crikvenice s  množstvom kaviarničiek 
s letnými terasami, reštaurácie s miestnymi špecia-
litami, obchodíky so suvenírmi 

PLÁŽE: kamienková a  štrková pláž s  pozvoľným 
vstupom do  mora •  ležadlá a  slnečníky na pláži 
(za poplatok) • v centre letoviska sa nachádza areál 
s  piesočnatou plážou (za  poplatok) s  množstvom 
služieb v rámci areálu

POPIS PAVILÓNOV: priestranná recepcia v  ho-
telovej budove •  trezor (za  poplatok) •  reštaurá-
cia •  aperitív bar •  vináreň •  kaviareň s  výhľadom 
na more • sladkovodný bazén • TV miestnosť 

ŠPORT A  ZÁBAVA: v  blízkosti športové centrum 
s tenisovými kurtami • široký výber vodných špor-

tov na pláži - jazda na vodných bicykloch, vodných 
skútroch, jazda na  nafukovacom banáne, kole-
se alebo padáku ťahanom za  motorovým člnom 
(za poplatok) • pestrá ponuka fakultatívnych výle-
tov za prírodnými, historickými a kultúrnymi krása-
mi Istrije (Fish piknik, výlet rýchloloďou do  Bená-
tok, Národný park Plitvice a mnohé ďalšie)

UBYTOVANIE: dvojpodlažné pavilóny roztrúsené 
na  návrší •  2-lôžkové izby s  možnosťou prístelky 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• väčšina izieb s balkónom, resp. francúzskym bal-
kónom

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov •  nápoj k  večeri (0,2l vína, 
piva alebo nealka) 

  

CENNÍK VIĎ STR. 384

CRIKVENICA
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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POLOHA: v  letovisku Crikvenica 
na začiatku promenády s množstvom 
kaviarní, obchodíkov a  reštaurácií  
s  letnými terasami •  v  blízkosti ka-
mienkovej pláže 

PLÁŽE: štrkovo-kamienkové s  mier-
nym vstupom do  mora •  ležadlá 
a  slnečníky na pláži  (za  poplatok) 
• v centre letoviska sa nachádza areál 
s piesčitou plážou (za poplatok) •

POPIS HOTELA: recepcia  • reštaurá-
cia • aperitív bar • tanečná terasa s vý-
hľadom na more • TV miestnosť • ob-
chodík •  k  dispozícii je sladkovodný 
bazén so slnečnou terasou v blízkom 
komplexe pavilónov Ad Turres 

ŠPORT A ZÁBAVA: v blízkosti špor-
tový areál s  tenisovými kurtami • ši-

roký výber vodných športov na  pláži 
(za poplatok) - jazda na nafukovacom 
kolese alebo padáku ťahanom za  čl-
nom, vodné bicykle a skútre • minigolf 
• stolný tenis • široká ponuka fakulta-
tívnych výletov za krásami Chorvátska 

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky •   satelitná TV • tele-
fón • balkón s posedením • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• možnosť novších izeb s  orientáciou 
na morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia – raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov 
• nápoje k  večeri v  neobmedzenom 
množstve (lokálne vína, pivo alebo 
džús) 

CENNÍK VIĎ STR. 385

POLOHA: v  blízkosti centra leto-
viska Selce •  neďaleko promenády 
s množstvom kaviarní s otvorenými 
terasami, obchodíkov a  reštaurácií 
• cca 100 m od štrkovej pláže s mier-
nym vstupom do mora 

PLÁŽE: čiastočne štrkové s pozvoľ-
ným vstupom do  mora • čiastočne 
betónové so schodíkmi do  mora • 
ležadlá a slnečníky  (za poplatok)

POPIS HOTELA: recepcia s  den-
ným barom • wifi na recepcii • terasa 
•  reštaurácia •  TV sála •  aperitív bar 
•  areál bazénov s  morskou vodou, 
s  reštauráciou, kaviarňou a  obcho-
díkom • súkromné služby v priesto-
roch hotela:  ambulancia •  predajňa 
suvenírov  • masáže • sauna

ŠPORT A  ZÁBAVA: vodné športy 
na pláži (za poplatok) • moderný ba-
zénový komplex priamo pred hote-
lom (vstup zdarma) 

UBYTOVANIE: účelne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jed-
nej, resp. dvoch prísteliek •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sat TV • väčšina izieb s balkó-
nom • orientácia na more (za prípla-
tok)

STRAVOVANIE: polpenzia – raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov 
• nápoje k večeri v neobmedzenom 
množstve (lokálne vína, pivo alebo 
džús)

CENNÍK VIĎ STR. 386

OD 203 EUR/10 DNÍ 
OD 301 EUR/12 DNÍ

WWW.JADRAN-CRIKVENICA.HR

Hotel Omorika vďaka svojej vynikajúcej polohe v  blízkosti rušnej promenády 
a  zároveň aj štrkovo-kamienkovej pláže, ktorá bola ocenená Modrou vlajkou 
za kvalitu služieb, je obľúbeným hotelom Crikvenickej rivéry a má aj stále miesto 
v našej ponuke. Okolie je tvorené mediteránskou zeleňou, pre aktívnych je v blíz-
kosti športový areál a okrem večerného programu na terase hotela hostia môžu 
tiež využívať bazén v susedných pavilónoch Ad Turres. Tento hotel predstavuje 
cenovo dostupnú hotelovú dovolenku pri mori v  kombinácii so  širokou škálou 
aktivít v príjemnom prostredí. 

OD 210 EUR/10 DNÍ 
OD 322 EUR/12 DNÍ

WWW.JADRAN-CRIKVENICA.HR

Sme radi, že do  našej ponuky v  oblasti Crikvenickej riviéry môžeme zaradiť 
obľúbený hotel Varaždin, ktorého polohu v  blízkosti centra mestečka Selce 
a zároveň v blízkosti pláže iste oceníte. Priamo pod hotelom nájdete rozľahlý 
bazénový komplex s  morskou vodou, kde sa nachádza aj kaviareň, obcho-
dík so suvenírmi a minipotraviny. Pláž, ocenená v minulosti Modrou vlajkou 
za čistotu mora, vyhovuje všetkým klientom, ktorí radi trávia letné dni v útul-
nom prostredí v  kontakte s  rozptýlením, nákupmi a  početnými športovými 
aktivitami. 

HOTEL Omorika

HOTEL Varaždin

CRIKVENICA/ SELCE
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Novi Resort & Spa HOTEL A APARTMÁNY

OD 280 EUR/10 DNÍ 
OD 455 EUR/12 DNÍ

 
WWW.NOVI.HR

S veľkým potešením vám opätovne prinášame Novi 
Resort & Spa, ktorý vás do svojho elegantného sveta 
vtiahne už pri vstupe. Neobyčajný Novi Resort & Spa 
pripomínajúci malé mestečko s bohatou mediterán-
skou vegetáciou, dômyselne prepojil oddychové 
zóny s  tými rušnejšími. Jeho Spa centrum je sku-
točne vzácnym miestom, ktoré okrem najmoder-
nejších procedúr a  terapií prekvapí neskutočným 
výhľadom na tyrkysovú hladinu Jadranu. Luxusné 
baldachýny pri bazéne, lounge bary so štýlovým 
posedením a prekrásna kamienková pláž sú predur-
čené na skutočný, nefalšovaný oddych. Hotel myslel 
aj na tých najmenších, na ktorých tu čaká farebné 
detské mestečko. Nechajte sa vtiahnuť do medite-
ránskeho dovolenkového raja, v  ktorom sa snúbi 
elegancia s kvalitnými službami za atraktívne ceny. 

POLOHA: hotelový komplex Novi Resort & Spa pria-
mo pri dlhej pláži • na okraji  letoviska  Novi Vino-
dolski • 9  km od susednej vyhľadávanej Crikvenice 

PLÁŽE: dlhá kamienková pláž s  pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná pre rodiny s deťmi aj neplav-
cov • slnečníky a ležadlá zdarma (obmedzený počet)

POPIS HOTELA: hlavná hotelová budova The View 
so vstupnou halou a  recepciou • wifi pripojenie 
v spoločenských priestoroch • ENJOY - hlavná hote-
lová reštaurácia • lobby a lounge SKY bar s bazénom 
na panoramatickej terase s jedinečným výhľadom na 
more • štýlový lounge bar a bazén SPLASH s moder-
nými ležadlami a baldachýnmi •  nočný luxusný loun-
ge bar EIGHT s letnou terasou a výhľadom na more • 
reštaurácia SEA BREEZE s mediteránskou kuchyňou • 
bazénový komplex SEA BREEZE s pool a snack barom 
• SEA PONY - detské letné mestečko  pre deti do 12 
rokov s bazénmi, ihriskami, vnútornými a vonkajšími 
priestormi na hranie a  zábavu, rodinná reštaurácia 

a cafe bar • Novi SPA centrum: najväčšie SPA centrum 
v Európe, komplex vnútorných a vonkajších bazénov 
s  morskou vodou a  množstvom vodných atrakcíí • 
vyhrievané výrivky s morskou vodou • turecké kúpe-
le, parný kupeľ, fínska sauna • ležadlá pri bazénoch 
• vnútorný a  vonkajší relaxačný priestor a  letná te-
rasa s  výhľadom na more • LAZY Spa Lounge bar • 
reštaurácia BALANCE s  ponukou zdravých jedál • 
fitnes centrum • za poplatok rôzne thalasso a hydro 
terapie, thajské masáže, rôzne terapie na  príncípe 
ayurvédy, kozmetické služby • strážené parkovanie 
(za poplatok) • kongresové a konferenčné priestory 
• nákupná galéria a korzo 

ŠPORT A  ZÁBAVA: fitnes centrum so širokou po-
nukou športového náradia • detské letné mestečko 
SEA PONY s profesionálnymi animátormi, ktorí majú 
pripravené súťaže, zábavné hry a aktivity • veľkolepé 
spa centrum s pestrou škálou možností relaxu a ak-
tívneho využitia voľného času 

NOVI VINODOLSKI

apartmán de luxe

228



Wellness & Spa

Chorvátsko

UBYTOVANIE: v hoteli The View: Junior suits 5* - 
moderné klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky (vhodnej až pre 2 deti do 12 rokov) • bal-
kón • LCD sat TV • internet • minibar • telefón • kúpeľ-
ňa s vaňou a sprchovým kútom a WC • vyhrievaná 
podlaha • sušič na vlasy • k dispozícii na izbe župan 
a papuče • servis na prípravu kávy a čaju na izbe • 
balkón • v apartmánoch typu de luxe a prémium 4*: 
ubytovanie pre 2 - 5 osôb • 1-2 spálne • priestranná 
obývačka s plne vybavenou kuchyňou • klimatizácia 
• sat TV • telefón • trezor • internet • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchou a  WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa s posedením 

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov v  hotelovej 
reštaurácii ENJOY pre klientov ubytovaných v hoteli 
(dress code) a  v  reštaurácii SEA PONY pre klientov 
ubytovaných v apartmánoch

CENNÍK VIĎ STR. 387

NOVI VINODOLSKI

junior suite

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Dalmácia
patrí oddávna medzi najznámejšie turistické oblasti Jadranu. Typic-
kým znakom pobrežia Dalmácie sú početné malé zátoky podobné 
fjordom a veľké množstvo ostrovov a ostrovčekov, ktoré umocňujú 
mnohotvárnosť pobrežia. Či už hľadáte malú súkromnú pláž s krištá-
ľovým morom, pulzujúci život mestečiek alebo dni plné športu, z na-
šej ponuky si vyberiete. Ponúkame hotely v  srdci rušných stredísk 
i na miestach, ktoré sú oázou kľudu. V oblasti bohatej na národné 
parky - v  Dalmácii - vám ponúkame pôvabné letoviská akými sú 
Biograd na Moru, Murter a Petrčane. Na  romantiku západov slnka 
v nich nikdy nezabudnete. Samozrejmosťou je i stálica v našej ponu-
ke - vychýrené Vodice. Šibenik a Zadar sú mestá, v ktorých sa história 
prelína so súčasnosťou a pamiatky v ich uliciach vám vyrazia dych. 

PETRČANE
Toto pôvabné mestečko leží v Zadarskom prieplave vo vzdialenosti 17 km se-
verozápadne od Zadaru. Pôvodne malá rybárska dedinka je dnes obľúbeným 
strediskom dovolenkárov, ktorí vyhľadávajú pokoj na krásnych plážach lemo-
vaných azúrovým morom a borovicovým lesom. 

ZADAR
Mesto Zadar je hospodárskym centrom, významným prístavom a  zároveň 
mekkou kultúry Severnej Dalmácie. Jeho kolorit vytvárajú pamiatky z čias an-
tiky aj stredoveku, hlavné námestie s mestskými bránami a vežami postave-
nými za cisára Augusta. Historické jadro Zadaru s nádhernou bazilikou, chrá-
mom sv. Donata a Zemskou bránou je očarujúce. Výnimočnú atmosféru má aj 
zadarský prístav a  to vďaka Morskému organu, divu modernej architektúry, 
ktorý mení príboj vĺn na hudbu.  

BIOGRAD NA MORU
Alebo v  preklade Biele mesto na  mori sa nachádza 28 km južne od  Zadaru 
na malom polostrove obklopenom zátokami Bošana a Soline. Ako bývalé krá-
ľovské mesto si zachoval mnoho zo svojej pôvodnej atmosféry. V minulosti bol 
prístavom pokoja pre miestnu šľachtu a dnes je tým istým pre hostí hľadajú-
cich odpočinok a krásu. 

MURTER
Ostrov Murter sa pýši najmä nespočetným množstvom krásnych zátok a prí-
rodných pláží, ktoré kopírujú jeho pobrežie a  robia tak z  neho vyhľadávanú 

dovolenkovú destináciu. Zo severozápadu ho obklopujú početné ostrovčeky, 
ktoré mu ešte pridávajú na výnimočnosti. S  pevninou je Murter prepojený 
zdvíhacím mostom v  meste Tisno v  najužšom mieste Murterského prielivu, 
takže je návštevníkom ľahko dostupný. 

VODICE
Jedno z najvyhľadávanejších letovísk Dalmácie, Vodice, leží v malebnej zátoke 
asi 12 km severne od Šibenika. Meno dali mestu početné pramene pitnej vody 
v meste a v jeho okolí. Stará časť Vodíc je spleťou malebných uličiek s obcho-
díkmi, miestnymi štýlovými reštauráciami, s kamennými námestiami a terasa-
mi, ktoré vytvárajú veselú, hlučnú, ale pritom čarovnú atmosféru. 

PRIMOŠTEN
Na dvoch neveľkých polostrovoch sa rozkladá historické jadro mesta Primoš-
ten a centrum miestneho turizmu. Primošten je okrem svojej bohatej histórie 
a krásnych pláží známy aj vďaka pestovaniu vzácnej odrody vína Babić. Jeho 
vinice na okolitých skalnatých svahoch sú zapísané v zozname svetového de-
dičstva UNESCO. Polostrov Raduča ponúka čisté pláže tienené borovicovým 
lesom, ktoré ho kopírujú po celej dĺžke.   

TROGIR
Starobylé mesto a prístav na malom ostrove premostenom s pevninou a susedným 
ostrovom Čiovo je stále z menšej časti opevnené pôvodnými hradbami z 13. až 16. sto-
ročia.  Najvýznamnejšou pamiatkou je katedrála sv. Jána Trogirského s rovnomennou 
kaplnkou, pomenovaná podľa patróna mesta.  Počas potuliek v labyrinte uličiek tohto 
skvostného mesta určite získate množstvo silných kultúrnych zážitkov.

8 dní, individuálne len 116 €/osoba 

Naša TOP ponuka
vilky hotela Imperial ***+
polpenzia, atraktívne okolie, rodinná dovolenka,  
2 dospelí + 2 deti ZDARMA

Petrčane

Vodice
Murter

Biograd na moru

Zadar

Primošten
Trogir



Chorvátsko

OD 371 EUR/10 DNÍ 
OD 574 EUR/12 DNÍ

WWW.OLYMPIAVODICE.HR

Hotel Olympia je ideálnou kombináciou tradície 
a moderného štýlu.  Teší nás, že aj v tejto sezóne vám 
môžeme ponúknuť tento kvalitný hotel, ktorý sa 
úspešne zaradil medzi naše najobľúbenejšie kapa-
city. Atraktívne prostredie, profesionálny personál, 
priezračné more a pestrá paleta aktivít je len zlom-
kom toho, čo pre klientov každého veku hotel môže 
poskytnúť. S príchodom večera denné leňošenie pri 
bazénoch či na pláži razom zmeníte na zábavu, ktorú 
máte na dosah ruky. Animácie so živou hudbou a po-
sedenia v  štýlovom lounge Hookah bare pri pláži 
vám spríjemnia večer. Alebo sa vyberte do blízkeho 
centra, kam vás môže dopraviť i miestny vláčik. Det-
ský bazén so šmykľavkou a mnohé plážové atrakcie 
iste potešia deti každého veku. Hotel uspokojí aj ná-
ročnú klientelu a príjemnou atmosférou s nádychom 
luxusu naplní vaše dovolenkové predstavy. 

POLOHA: cca 600 m  od  centra mestečka Vodice 
s množstvom obchodíkov, reštaurácii a barov • ho-
tel bezprostredne pri pláži a  promenáde vedúcej 
do centra Vodíc

PLÁŽE: okruhliaková pláž s  pozvoľným vstupom 
do  mora priamo pod hotelom •  ležadlá a  slneční-
ky (za poplatok) • sprchy • thajské masáže na pláži 
(za poplatok) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou •  a´la 
carte reštaurácia • aperitív bar • sladkovodný bazén 
• detský bazén so šmykľavkou • slnečná terasa so sl-
nečníkmi a ležadlami • pool bar • wifi pripojenie na  
internet na  recepcii •  internetový kútik (za  popla-
tok) • obchod so suvenírmi • novinový stánok • ka-
dernícky salón • strážené parkovisko (za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisový kurt • stolný tenis 
• basketbalové ihrisko • široký výber vodných špor-
tov na pláži (za poplatok) • wellness (za poplatok) 
• masáže (za poplatok) • fitnes • hotelový animačný 

program pre deti i  dospelých •  živá hudba na  te-
rase hotela • na  pláži: wifi pripojenie na internet 
zdarma pre hotelových hostí • cukráreň • pizzeria 
• štýlový plážový bar Hookah Bar •  Heineken lazy 
bar • obchodíky so suvenírmi a plážovými potreba-
mi • do centra letoviska počas celého dňa premáva 
prázdninový vláčik

UBYTOVANIE: ultramoderne a  elegantne zaria-
dené klimatizované 2-lôžkové izby po  rekonštruk-
cii s možnosťou 1 prístelky • balkón • orientácia na 
more (za príplatok) • telefón •  pripojenie na  inter-
net • minibar • sat TV • trezor (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič vla-
sov • izby s orientáciou na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov 

CENNÍK VIĎ STR. 393

HOTEL Olympia

VODICE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Kornati HOTEL Wellness & Spa

OD 266 EUR/10 DNÍ 
OD 455 EUR/12 DNÍ

WWW.ILIRIJABIOGRAD.COM

S radosťou vám aj v tejto sezóne ponúkame hotel Kor-
nati prestížnej spločnosti Ilirija hotels. Hotelový dizajn 
inšpirovaný okolitou prírodou a blízkosťou Národného 
parku Kornati vás očarí svojou jednoduchou elegan-
ciou. Jeho poloha v  jednom z  najkrajších letovísk na 
jadranskom pobreží, kvalitné služby a  ústretový per-
sonál sú tou pravou kombináciou na prežitie nezabud-
nuteľnej dovolenky. Iste vás poteší aj wellness centrum 
na najvyššom poschodí susedného hotela Ilirija, z kto-
rého sa pri relaxovaní môžete pozerať priamo na more 
a  krásu okolitých ostrovov. Pokial túžite po aktívnej 
dovolenke, v blízkom okolí nájdete bohaté možnosti 
športových aktivít a kultúrneho vyžitia. Biograd je už 
niekoľko rokov centrom letných koncertov, módnych 
prehliadok,  kultúrnych podujatí a  tiež významným 
jachtovým prístavom. Buďte aj vy našim hosťom v ho-
teli, kde je spokojnosť zákazníka prvoradá.  

POLOHA: priamo pri pobrežnej promenáde v letovisku 
Biograd na Moru • v blízkosti centra • cca 80m od hote-
lovej kamienkovej pláže • zoskupenie troch hotelových 
budov (Ilirija, Kornati a Adriatic)

PLÁŽE: kamienková hotelová pláž • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • štrko-piesková mestská pláž do 300m

POPIS HOTELA: štýlová vstupná hala s  recepciou • 
zmenáreň • trezor (za poplatok) • klimatizovaná hotelová 
reštaurácia • 2 výťahy • wellness v hoteli Ilirija • vonkajší 
hotelový bazén so sladkou vodou a s  jacuzzi pri hoteli 
Adriatic • ležadlá pri bazéne (zdarma) • internetové pripo-
jenie na recepcii a v Lavender bare (zdarma) • parkovisko 
(za poplatok) • stolný tenis • plážový volejbal • detské mi-
niihrisko • hotelový animačný program pre deti  

ŠPORT A ZÁBAVA: vonkajší sladkovodný vyhrievaný 
bazén s  jacuzzi pri hoteli Adriatic • ležadlá pri bazéne 
(zdarma) •  stolný tenis • biliard • plážový volejbal • pla-
vecký mestský bazén s morskou vodou • bežecká a cyk-
listická trať • detské ihrisko • škola plávania pre deti • mi-

nigolf • hotelový animačný program • vodné športy na 
pláži (za poplatok) • bohatý kultúrny program v meste 
Biograd • súkromné školy potápania • okolie vhodné na 
turistiku a cykloturistiku

UBYTOVANIE: moderne a  komfortne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s  možnosťou 1  prístelky • 
sat TV • wifi na izbách (za poplatok) • chladnička • trezor 
(za poplatok) • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo  vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón 
a orientácia na morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov 

 WELLNESS V CENE: wellness v hotelovej budo-
ve Ilirija ponúka klientom všetkých troch hotelov 
zdarma: vírivku, relaxačnú zónu, fínsku a  infračer-
venú saunu a fitness

CENNÍK VIĎ STR. 392

BIOGRAD NA MORU
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ OSOBA ZDARMA
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OD 259 EUR/10 DNÍ 
OD 448 EUR/12 DNÍ

WWW.ILIRIJABIOGRAD.COM

Aj v tejto sezóne vám s radosťou ponúkame hotel 
Adriatic z  renomovanej spoločnosti Ilirija. Neopa-
kovateľná atmosféra, ktorou je hotel preslávený, 
si okamžite získa aj vás. Optimistický a  elegantný 
dizajn, štýlový a vyhľadávaný Lavender bar, dobrá 
hudba a  okolitá príroda vytvárajú z  tohto miesta 
oázu pohody a  oddychu.  Relaxovať môžete vo 
wellnesse v  hotelovej budove Ilirija, na pohodl-
ných ležérnych pohovkách v bare Lavender priamo 
pri plážovej promenáde alebo na slnečnej terase 
hotelového bazéna s  vírivkou. Oceníte aj bohatý 
kultúrny program, organizovaný či už priamo na 
hoteli alebo v letovisku Biograd na Moru. Jachtový 
prístav, krásna promenáda a bohatá história robia 
z tohto mesta letovisko s pravou dovolenkovou at-
mosférou. Objavte aj vy čaro hotelov Ilirija hotels 
a krásneho letoviska Biograd. 

POLOHA: v  letovisku Biograd na Moru • vedľa ho-
tela Ilirija • cca 30m od hotelovej kamienkovej pláže 
• zoskupenie troch hotelových budov (Ilirija, Kornati 
a Adriatic), v našej ponuke sú hotely Kornati a Adriatic

PLÁŽE: kamienková hotelová pláž • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • piesková mestská pláž do 200m

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou  • Lavender 
bar • pool bar • zmenáreň • trezor (za poplatok) • klima-
tizovaná hotelová reštaurácia • a´la carte reštaurácia • 
výťah • wellness s rôznymi druhmi masáží v hoteli Ilirija 
• vonkajší hotelový bazén so sladkou vodou a s  jacuzzi 
pri hoteli Adriatic • ležadlá pri bazéne (zdarma) • interne-
tové pripojenie na recepcii a v Lavender bare (zdarma) • 
parkovisko (za poplatok) • stolný tenis • plážový volejbal 
• detské ihrisko • hotelový animačný program pre deti • 
hotelová kamienková pláž

ŠPORT A  ZÁBAVA: stolný tenis • biliard • plážový 
volejbal • plavecký mestský bazén s morskou vodou • 
bežecká a cyklistická trať • detské ihrisko • škola plávania 

pre deti • minigolf • hotelový animačný program • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • bohatý kultúrny program 
v meste Biograd •  okolie vhodné na pešiu turistiku, cyk-
loturistiku alebo rafting • súkromné školy potápania

UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi na 
izbách (za poplatok) • chladnička • trezor (za poplatok) • 
telefón • kúpeľňa (sprcha alebo  vaňa, WC, sušič na vlasy) 
• balkón (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a  večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov 

 WELLNESS V CENE: wellness v hotelovej budo-
ve Ilirija ponúka klientom všetkých troch hotelov 
zdarma: vírivku, relaxačnú zónu, fínsku a  infračer-
venú saunu a fitnes

CENNÍK VIĎ STR. 392

 Wellness & Spa HOTEL Adriatic

BIOGRAD NA MORU
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ OSOBA ZDARMA
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Pinija HOTEL

OD 273 EUR/10 DNÍ 
OD 434 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTEL-PINIJA.HR

V  letovisku Petrčane vám ponúkame zrekonštru-
ovaný hotel Pinija, ktorý zaujme klientov rôznych 
vekových kategórií aj vďaka svojim moderne vy-
baveným izbám s  plazmovou TV, vonkajšiemu 
bazénu s  hydromasážou a  množstvu športových 
aktivít. Umiestnený v  tichom prostredí borovi-
covo-píniového lesíka podnecuje k  vychádzkam 
do  prírody, návšteve blízkych pláží alebo neďa-
lekého mesta Zadar. O  zábavu vašej rodiny sa 
postará hotelový animačný team, oddych vám 
zabezpečí wellness centrum a vyhriata pláž s tyr-
kysovým morom. Morský organ či slnečné hodiny 
v  Zadare, večery plné hudby, miestny netradič-
ný Pinija club, kvalitný hotel a  jeho útulnosť, to 
všetko je len zlomok z dojmov, ktoré si prinesiete 
z tejto obľúbenej destinácie a ešte obľúbenejšie-
ho hotela. 

POLOHA: na  polostrove v  zelenom borovicovo 
– píniovom lesíku •  cca 300m od  centra mestečka 
Petrčane • cca 12 km od mesta Zadar, kam premáva 
pravidelná autobusová linka 

PLÁŽE: mestská kamienková pláž s  pozvoľným 
vstupom do  mora vzdialená cca 150 m  od  hotela 
vhodná pre deti • cca 20-50 m od hotela okruhliako-
vé pláže alebo vyhriate kamenné platne • vybetó-
novaná pláž so schodíkmi do mora • sprchy • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • kavia-
reň s posedením • klimatizovaná reštaurácia • von-
kajší bazén s hydromasážou • letná terasa s posede-
ním a výhľadom na more • detský bazén • ležadlá pri 
bazéne • pool bar • letný bar Pinija club lounge bar 
priamo pri pláži v tieni borovicového lesíka • mini-
market •  dalmatínska konoba Pinija •  pizzeria-grill 
•  zmenáreň •  TV miestnosť •  cukráreň •  rozsiahle 
strážené parkovisko v areáli hotela

ŠPORT A  ZÁBAVA: ihrisko na  plážový volejbal 
• vodné športy na pláži (za poplatok) • biliard, stol-
ný tenis, 3  tenisové kurty (za poplatok) • minigolf, 
fitnes (za  poplatok) • multifunkčné ihrisko na  rôz-
ne loptové hry • požičovňa bicyklov • detské ihris-
ko pri pláži • hotelový denný i  večerný animačný 
program •  hotelové animácie pre deti • interneto-
vé pripojenie v  priestoroch recepcie • internetový 
kútik (za poplatok) • hotelové wellness centrum so 
saunami a relaxačnou miestnosťou • pestrá ponuka 
fakultatívnych výletov aj do  okolitých Národných 
parkov Kornati a Krka, historického mesta Šibenik, 
do Zadaru a do bývalého kráľovského mestečka Nin

UBYTOVANIE: moderne zariadené klimatizova-
né 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek (izba 
s  dvoma prístelkami priestorovo väčšia) • plazmo-
vá satelitná TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a  WC) •  telefón •  chladnička • naplnenie 
minibaru na  vyžiadanie (za  poplatok) •  možnosť 
izieb s balkónom (za príplatok) • izby s balkónom a 

 PETRČANE
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orientáciou na more (za príplatok)  • sušič na vlasy 
• trezor

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez nápojov • 
show cooking počas večere • 1x týždenne je hote-
lom organizovaný Dalmatínsky večer s národnými 
jedlami • možnosť obedov formou švédskych sto-
lov (za príplatok)

 WELLNESS V CENE: pre všetkých tých, ktorí 
sa i počas dovolenkových dní radi nechajú rozmaz-
návať wellness službami v  rukách profesionálov, 
hotel Pinija ponúka takúto možnosť. Ako novinku 
sme tento rok zaradili vstup do výnimočného hote-
lového wellness centra zdarma. Čaká tu na vás fín-
ska sauna, paurná sauna, jacuzzi, soľná miestnosť s 
himalájskou soľou a relaxačná zóna s vyhrievanými 
ležadlami. Za prípatok môžete vyskúšať rôzne ma-
sáže či kozmetické služby

                CENNÍK VIĎ STR. 391

PETRČANE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Donat HOTEL

OD 273 EUR/10 DNÍ 
OD 469 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTEL-DONAT.COM

Obklopený zeleňou v  dovolenkovom areáli Bo-
rik, s  výbornou polohou priamo na  pláži, má svoje 
miesto obľúbený hotel Donat (pozostávajúci z  ho-
telových budov Donat I a Donat II). Atraktívne pro-
stredie jednej z  najvyhľadávanejších destinácií má 
všetky predpoklady na prežitie tradične hodnotnej 
letnej dovolenky spojenej s  overenými službami 
a  chýrnou miestnou kuchyňou. Hotel je súčasťou 
uznávanej spoločnosti Falkensteiner Hotels & Re-
sorts. Vlastný jedinečný zážitok si z  tejto kapacity 
odnesie klientela rozličných vekových kategórií. Zo 
štedrého animačného programu si zaručene vyberú 
dospelí i tí najmenší. Aj samotné mesto Zadar má čo 
ponúknuť a  tak nevynechajte jeho návštevu. Túto 
kapacitu odporúčame najmä klientom, ktorí upred-
nostňujú služby all inclusive.

POLOHA: necelé 3 km od  centra historického 
mesta Zadar •  súčasť hotelového komplexu Bo-
rik priamo na pláži • pláži pridelená Modrá vlajka 
za kvalitu poskytovaných služieb a čistotu mora

PLÁŽE: štrková pláž priamo pred hotelom vyba-
vená ležadlami a slnečníkmi (za poplatok) • pies-
ková pláž s  pozvoľným vstupom do  mora pred 
hotelom Funimation v areáli Borik

POPIS HOTELA: hotel Donat pozostáva z  2  sa-
mostatných hotelových budov (Donat I  a  II) • 
klimatizovaná recepcia a zmenáreň • trezor na re-
cepcii (zdarma) • parkovanie v areáli (bez poplat-
ku) • sladkovodný bazén • slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne • all inclusive bar v hoteli Donat I • klima-
tizovaná reštaurácia (Donat II) • bar na pláži • os-
tatné služby viď v opise all inclusive 

ŠPORT A  ZÁBAVA: pestrá ponuka vodných 
športov na  plážach - jazda na  vodnom bicykli, 
vodných skútroch, jazda na  nafukovacom baná-

ne alebo kolese ťahanom za  motorovým člnom 
(za poplatok) • prenájom športovísk (za poplatok) 

UBYTOVANIE: 1 a  2-lôžkové účelne zariade-
né klimatizované izby s  možnosťou 1  prístelky 
• balkón, resp. terasa (za príplatok) • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC); klimatizo-
vané rodinné izby (za príplatok) pre 2 až 4 osoby 
(2  prepojené miestnosti) s  balkónom resp. tera-
sou • satelitná TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov vrátane nápojov. Počas 
celého dňa budú servírované nealkoholické ná-
poje, víno a  pivo domácej výroby v  all inclusive 
bare. Popoludní vo vybraných hodinách sa podá-
va čaj, káva, zmrzlina pre deti v all inclusive bare • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • animačný 
program  

ZADAR

Donat I Donat II

236



Family Resort

Chorvátsko

 SENECA KLUB: V letnej sezóne 2015 si vám 
opäť dovoľujeme ponúknuť na  spestrenie vášho 
aktívneho dovolenkového pobytu osvedčené ho-
telové animácie organizované najmä počas let-
ných prázdnin (júl, august). Slovensky hovoriaci 
animátori v spolupráci s hotelovými animátormi 
pre vás pripravili denné i  večerné aktivity, pri 
ktorých sa zabavia dospelí i  deti. Rôzne súťaže, 
pohybové hry, moderné uvoľňovacie cvičenia, 
aerobik a detský miniklub určite spríjemnia chví-
le vášho oddychu. Spoločenský program je zas 
výbornou príležitosťou na  zábavu a  spoznanie 
nových priateľov. SENECA KLUB je zárukou ne-
opakovateľných dovolenkových chvíľ, radosti 
z  pohybu, zábavy a  nenapodobiteľného detské-
ho smiechu. 

 CENNÍK VIĎ STR. 393

ZADAR 
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Imperial HOTEL & VILLAS

OD 175 EUR/10 DNÍ 
OD 301 EUR/12 DNÍ

WWW.RIVIJERA.HR

S potešením vám v tejto sezóne  opäť prinášame 
ubytovanie vo vami vyhľadávanom komplexe 
Imperial. Útulné dvojpodlažné vilky, ktoré už 
niekoľko sezón patria v  našej ponuke k  obľú-
beným a žiadaným kapacitám, prešli rozsiahlou 
interérovou úpravou a  vítajú svojich návštevní-
kov v  novom šate. Do ponuky sme opäť zara-
dili aj ubytovanie pre tých náročnejších, a  síce 
izby typu superior v  hotelovej budove. A  aby 
sme vyšli v  ústrety aj menej náročným klien-
tom, zaradili sme do ponuky aj jednoduchšie 
ubytovanie v  priľahlom depandance. Vodice 
žijú  množstvom kultúrnych podujatí a bohatým 
denným i  nočným životom. Nie nadarmo majú 
Vodice prezývku „chorvátske St. Tropéz.“ Horú-
ce letné večery naplňte zábavou či degustáciou 
morských špecialít a  ochutnávkou kvalitných 
chorvátskych vín. Vašu veselú náladu podporí 
aj hudbou presiaknutá atmosféra letnej terasy 
pri bazéne, prímorských barov či jedinečného 
disko klubu Hacienda. Pár metrov od  viliek ob-
javia  vaše ratolesti množstvo atrakcií, akými sú 
nafukovací hrad, trampolíny, minigolf a  mnohé 
iné. A  aby dovolenková nálada bola úplná, pri-
pravili sme túto sezónu pestrý aimačný program 
pre všetký vekové kategórie aj so slovenskými 
animátormi. Pripravená je aj pestrá paleta fa-
kultatívnych výletov. Nevynechajte návštevu 
Národných parkov Kornati a  vodopády Krka, 
prípadne spoznajte ostrov Zlarin, na ktorý sa or-
ganizuje celodenný lodný výlet. Vodice sú jed-
noducho letovisko, kde si každý príde na svoje. 
Neváhajte a prijmite naše pozvanie do Imperial 
hotel and villas, areálu priamo na okruhliakovej 
pláži, ktorý bezpochýb naplní vaše dovolenkové 
predstavy. Kombinácia výbornej polohy, novšie-
ho ubytovania a atraktívnej ceny zaraďuje tento 
hotel k najviac žiadaným z našej ponuky. 

POLOHA: súčasť hotelového komplexu Imperial 
• cca 100 m od kamienkovej pláže • cca 800 m od cen-
tra známeho letoviska Vodice

PLÁŽE: krásna kamienková hotelová pláž s pozvoľ-
ným vstupom do  mora vhodná najmä pre rodiny 
s deťmi • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

POPIS HOTELA: recepcia • denný aperitív bar s te-
rasou s  výhľadom • snack bar a  fast food na pláži • 
Jamaica koktail bar na pláži • hlavná reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • internet na recepcii (za poplatok) • 
wifi na recepcii (zdarma) • TV miestnosť • supermar-
ket Tomi v blízkosti hotela • vonkajší bazén s morskou 
vodou s ležadlami a slnečníkmi (obmedzený počet) 
• detské ihrisko • masážne centrum s masážami aj na 
pláži • parkovanie v hotelovom areáli (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA: minigolf • fitnes • tenisové kur-
ty • živá hudba na terase hotela • volejbalové ihrisko 
• raz do týždňa dalmatínsky večer • pestrý animačný 
hotelový program pre deti a večerný  program pre 

dospelých (júl, august) • do  centra letoviska počas 
celého dňa premáva prázdninový vláčik • plážový 
caffe bar • v  okolí Vodíc nájdete dostatočné množ-
stvo cyklotrás pre začiatočníkov aj náročných cyklis-
tov • odporúčame navštíviť najväčšiu diskotéku na 
Jadrane - Hacienda • kurzy potápania 

UBYTOVANIE: v  rámci hotelového komplexu Im-
perial sú v  našej ponuke 3  typy ubytovania: hlav-
ná budova: dvojlôžkové klimatizované izby typu 
superior ***+ s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek • balkón • sat TV • chladnička (naplnenie za 
poplatok) • telefón • kúpeľňa so sprchou resp. vaňou 
a WC, sušič na vlasy • výhľad na more (za príplatok)                                                                                                    
• priestranné klimatizované rodinné izby ***+ (za 
príplatok) • 2 prepojené miestnosti • pre 2 až 4 osoby 
• sat TV • chladnička (naplnenie za poplatok) • telefón 
• kúpeľňa so sprchou resp. vaňou a WC, sušič na vla-
sy • hotelové depandance: jednoducho a účelne 
zariadené jednolôžkové alebo dvojlôžkové izby ** 
štandardu s  možnosťou jednej prístelky • balkón • 

VODICE
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sat TV • telefón • kúpeľňa s WC a so sprchou; vilky 
hotela: zrekonštruované dvojlôžkové klimatizova-
né izby ***+ s možnosťou jednej prístelky • balkón 
(za príplatok) • sat TV • chladnička (naplnenie za po-
platok) • telefón • kúpeľňa so sprchou resp. vaňou 
a WC, sušič na vlasy; 

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov 

 SENECA KLUB: čo vás môže na dovolenke 
potešiť viac ako veselý smiech vašich detí pri spo-
ločných hrách s  novými kamarátmi. Aby znel čo 
najčastejšie, o  to sa postarajú naši animátori a  SE-
NECA KLUB. V  spolupráci s  hotelovým animačným 
tímom si pre Vás pripravili široký výber aktivít, ktoré 
spestria váš pobyt. Môžete sa tešiť na súťaže, deti na 
spoločné hry, kreatívne aktivity a klubové tance na 
večernej minidiskotéke. 

CENNÍK VIĎ STR. 390, 391
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BONUS
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Chorvátsko

Colentum HOTEL

OD 287 EUR/10 DNÍ 
OD 483 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTEL-COLENTUM.COM 

Pre milovníkov ostrovnej dovolenky sme do našej 
ponuky opäť zaradili  hotel Colentum pri známej 
pláži Slanica s  výhľadom na Národný park Korna-
ti. Dovolenka na ostrove Murter vám prinesie veľa 
príležitostí na aktívny oddych, ale aj sladké nične-
robenie pri mori. Borovice lemujúce pláž vytvárajú 
príjemný tieň na osvieženie po celodennom slne-
ní. V  ponuke all inclusive služieb je nielen chutná 
strava, ale aj vybrané športové aktivity a  ležadlá 
a slnečníky pri bazéne. Pri potápaní objavíte mimo-
riadne bohatstvo tunajšieho podmorského sveta. 
Ďalším nezabudnuteľným  zážitkom je návšteva 
národných parkov Krka či Paklenica. Okolie ostro-
va Murter je výnimočne bohaté na prírodné krásy. 
Objavte ich počas cyklotúry alebo pešej turistiky. 
Pozývame vás na bezstarostnú dovolenku s neopa-
kovateľnou kulisou dalmátskej prírody. 

POLOHA: cca 1,5km od letoviska Murter na se-
verozápadnom pobreží ostrova v  zátoke Slanica, 
21km severne od Vodíc

PLÁŽE: ostrov Murter je známy svojimi krásnymi 
a  rôznorodými prírodnými plážami • priamo pred 
hotelom je vyhľadávaná piesočnatá pláž s príme-
sou okruhliakov • v pokojnom zálive Slanica s po-
zvoľným vstupom do mora • vhodná aj pre neplav-
cov a deti

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • hote-
lová klimatizovaná reštaurácia • bazén s  morskou 
vodou • trezor na recepcii • wifi pripojenie na in-
ternet na recepcii a v bare pri reštaurácii (zdarma) 
• hotelové parkovisko (za poplatok) 

ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal • stolný tenis 
• cyklotrasy popri mori • vonkajší bazén s  mor-
skou vodou • 2 tobogany (za poplatok) • teniso-
vé kurty v blízkosti hotela (za poplatok) • pestrá 
ponuka fakultatívnych výletov za prírodnými, kul-

túrnymi a historickými pamiatkami Chorvátska

UBYTOVANIE: štandardne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • balkón • orientácia na more (za 
príplatok) • kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC • 
sušič na vlasy • SAT TV • chladnička • telefón s pria-
mou voľbou

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere 
formou bohatých švédskych stolov • zmrzlina  
a  popoludňajší snack- typické dalmátske zá-
kusky (vo vyhradenom čase) • nealkoholické, 
teplé a alkoholické nápoje miestnej výroby po-
dávané počas celého dňa (07:30 - 22:00 hod.) 
v all inclusive bare pri reštaurácii • zdarma le-
žadlá a slnečníky pri bazéne (na vyžiadanie)

CENNÍK VIĎ STR. 393

MURTER
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

OD 224 EUR/10 DNÍ 

WWW.HOTELMEDENA.HR

Sme radi, že vám po úspešných dvoch predchá-
dzajúcich sezónach  môžme opäť ponúknuť hotel 
Medena neďaleko mestečka Trogir. Práve tu máte 
možnosť  prežiť pohodovú dovolenku v krásnom 
prostredí a s kvalitnými službami. Areál ponorený 
do zelene a vône okolitých borovíc ponúka všet-
kým hosťom širokú škálu letných zážitkov. Po sl-
není sa na pláži a kúpaní v krištáľovo čistom mori 
určite oceníte možnosť osviežiť sa v  niektorom 
z mnohých barov a kaviarní. S oddychom môžete 
pokračovať aj v pohodlí vašej komfortne vybave-
nej de luxe izby, ktorú sme pre vás vybrali. Určite 
nevynechajte  návštevu neďalekého historického 
mesta Trogir s  mnohými kultúrnymi podujatiami 
počas leta. Užite si do sýtosti krásu Jadranského 
mora, ktorého šum vám zostane v  spomienkach 
ešte dlho po príchode z dovolenky. 

POLOHA: hotel obklopený zeleňou borovicového 
lesa • cca 200 metrov od pláže s promenádou so stán-
kami, ktorá je oddelená stromovou alejou • priamo na 
pláži bary a reštaurácie • cca 2 km od strediska Seget 
Donji • cca 4 km od známeho prístavného mesta  Tro-
gir zapísaného do svetového dedičstva UNESCO s his-
torickým centrom na malom ostrovčeku - pravidelné 
autobusové spojenie 

PLÁŽE: štrkovokamienková pláž s  pozvoľným vstu-
pom do mora priamo pod hotelom • ležadlá a slneč-
níky (za poplatok)  

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • klimatizo-
vaná, štýlovo zariadená reštaurácia • aperitív bar • bar 
na pláži • internet a wifi na recepcii • detské ihrisko • 
obchod so suvenírmi • zmenáreň • kadernícky salón • 
kozmetika • pizzeria s terasou • supermarket • minifit-
nes (za poplatok) • parkovisko (zdarma)

ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • basketbal • vo-
lejbalové ihrisko • stolný tenis • plážový volejbal • ih-

risko na futbal • široký výber vodných športov na pláži 
- jazda na nafukovacom banáne alebo padáku ťaha-
nom za člnom, vodné lyžovanie (za poplatok) • škola 
potápania •  diskotéka • pestrý hotelový animačný 
program - gymnastika, joga, aerobik • možnosť zúčast-
niť sa niektorého z množstva fakultatívnych výletov za 
historickými a  kultúrnymi pamiatkami a  prírodnými 
krásami okolia

UBYTOVANIE: hotel má 3  typy izieb: turist class**, 
štandard*** a de luxe izby**** • v našej ponuke sú izby 
de luxe - štýlovo a komfortne zariadené 2-lôžkové kli-
matizované izby s možnosťou 1 prístelky • telefón • mi-
nibar • sat TV • trezor • wifi • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou/vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón 

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov 
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HOTEL Medena

TROGIR
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Zora HOTEL

OD 350 EUR/10 DNÍ 
OD 546 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTELZORA-ADRIATIQ.COM

V  blízkosti očarujúceho mesta Primošten, na polo-
strove Raduča, nachádza sa obľúbený hotel Zora.  
Mestečko ako dovolenkový raj objavili v  päťdesia-
tych rokoch minulého storočia študenti esperanta. 
To, že z malého nenápadného miesta sa časom stalo 
jedno z najviac navštevovaných letovísk Chorvátska, 
bol už len prirodzený vývoj. Vďka tomu má hotel 
Zora svoju stálu kiientelu, ktorá sa sem rada vracia 
a nielen počas leta kvôli neopakovateľnej atmosfére 
tohto miesta, prichádza za kvalitnými hotelovými 
službami, výbornou chorvátskou aj medzinárodnou 
kuchyňou, kde ryby a plody mora sú jej neoddeliteľ-
nou súčasťou. Pohodu  tu nájdete v príjemných hote-
lových izbách s výhľadom do borovicového lesopar-
ku alebo na pláž, more a staré mestečko Primošten.  
Hotel Zora vyniká svojou perfektnou polohou pria-
mo na pláži v  blízkosti pobrežnej promenády. Pri-
ľahlé pláže patria k  najkrajším na pobreží Jadranu, 
sú upravené navezením drobných kamienkov, čo 
v spojení morskej vody a slnka vytvára typickú tyr-
kysovomodrú farbu  Jadranu. Romantický výhľad na 
more vám poskytne aj kúpanie v hotelovom bazé-
ne s morskou vodou a sklenou otvárateľnou kupo-
lou, kde môžete tráviť chvíle oddychu rovnako ako 
v hotelovom wellnesse. Detský klub ako samostatný 
areál poteší deti, ktoré tam nájdu junior a senior ba-
zény, herňu a TV miestnosť. Hotelové animácie spes-
tria teplé letné večery, živá hudba na terase hotela 
a vynikajúce červené víno Babić tiež neodmysliteľne 
patria k dovolenke v hoteli Zora. Tenisové kurty, mi-
nigolf, vodné športy každého druhu alebo len ranný 
beh po polostrove Raduča uspokoja viac aktívnych 
dovolenkárov. Pre tých menej aktívnych je tu pláž, 
more a romantické prechádzky do mestečka Primoš-
ten, ktoré ako jediné v Chorvátsku získalo ocenenie  
„Modrý kvet Európy“. Ideálne spojenie príjemného 
hotela s kvalitnými službami,  príjemnou atmosférou  
a atraktívneho okolia dáva skvelý predpokad na pre-
žitie dovolenky, na ktorú budete dlho a s potešením 
spomínať. 

POLOHA: v borovicovom lesoparku, priamo na plá-
ži a pri pobrežnej promenáde, ktorá vedie do cen-
tra mestečka  Primošten s nákupnými možnosťami, 
jachtovým prístavom, reštauráciami a stánkami so 
suvenírmi • historické centrum mesta Primošten 
je vzdialené len 500 m, umožňuje prechádzky po 
upravených chodníkoch okolo celého polostrova 
s výhľadom na šíre more a polostrov Raduča  • hotel 
je situovaný na zelenom polostrovčeku Raduča  

PLÁŽE: polostrov Raduča obklopujú krásne udr-
žiavané pláže, z ktorých jedna bola zaradená medzi 
10 najkrajších pláží Chorvátska • priamo pred ho-
telom je prírodná okruhliaková pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a  slnečníky (za  po-
platok) • široká ponuka vodných športov na  pláži 
(za poplatok)

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • zme-
náreň •  lobby bar • Piano bar • beach bar • hote-
lová reštaurácia s  terasou • obchod so suvenírmi • 

wellness • sauna • vonkajší bazén s uzatvárateľnou 
kupolou • 2 detské bazény • detský klubový areál • 
ležadlá pri bazéne (zdarma) • parkovanie pri hoteli 
(za poplatok) • internetový kútik • kongresová sála 
(vystúpenia miestnych umelcov a skupín) 

ŠPORT A ZÁBAVA:  detský klubový areál s bazén-
mi, herňou a  TV miestnosťou • 3  tenisové kurty • 
minigolf • multifunkčné futbalové a  basketbalové 
ihrisko • fitnes • boccia • plážový volejbal • animač-
ný program hotela • vodné športy na pláži - jazda 
na  vodných lyžiach a  na banáne, paraglajding 
(za  poplatok) • požičovňa bicyklov (za poplatok) 
• potápačské centrum (za poplatok) • disko klub 
Aurora v  Primoštene, kde sú počas leta organizo-
vané koncerty populárnych spevákov a skupín (za 
poplatok) • v  rámci fakultatívnych výletov alebo 
individuálne možnosť navštíviť mestá Trogir, Split, 
Šibenik (zaradené do zoznamu UNESCO) • Národný 
park súsostrovie Kornati • Národný park Vodopády 
Krky • výlet loďou - obľúbený Fishpiknik

PRIMOŠTEN
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Chorvátsko

UBYTOVANIE: moderné 2-lôžkové klimatizované 
izby 3* štandardu s možnosťou 1 prístelky (klima-
tizácia v réžii hotela) • stropný ventilátor • telefón • 
sat TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) • izby s balkónom

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez nápojov 
podávané v hotelovej reštaurácii) • obedové menu 
v hoteli (za poplatok) • v blízkosti hotela a v mes-
tečku Primošten početné pizzerie a  reštaurácie, 
kde je možnosť ochutnať miestnu kuchyňu, ryby či 
vynikajúce červené víno Babić

 WELLNESS: vírivka vo vyhrievanom von-
kajšom bazéne so sklenou otvárateľnou kupolou 
s  výhľadom na more a  mesto Primošten • sauna • 
masáže a kozmetické služby (za poplatok)

CENNÍK VIĎ STR. 393

PRIMOŠTEN
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Južná Dalmácia
Majestátne pohorie Biokovo, kopírujúce väčšiu časť pobrežia Juž-
nej Dalmácie, sa dvíha od morského dna a tvorí nádherné pozadie 
jeho čarovných stredísk. Letoviská tejto oblasti vyrástli na nekoneč-
ne dlhých pieskových a  okruhliakových plážach pod kolosálnymi 
skalami. Južná Dalmácia je miestom kontrastov s pobrežím, ktoré 
je svetom pokojných pôvabných letovísk s  komfortnými hotelmi 
a rušnými mestskými centrami. Makarská riviéra je veselá a žiarivá 
a fascinuje širokou paletou možností, ktoré ponúka návštevníkovi. 
Zlatisté pláže Omišskej riviéry sú povestné svojou krásou a čistotou, 
pričom niektoré získali za svoju výnimočnosť ocenenie Modrá vlaj-
ka. Opätovne prinášame aj stredisko Orebič, ktoré má svoje osobit-
né čaro a patrí medzi najkrajšie miesta Jadranského pobrežia. 

OMIŠ - RUSKAMEN
Pôsobivý mohutný horský kaňon, ktorý obklopuje rieku Cetinu, impozantné 
pohorie Biokovo a nádherné pobrežie – to je jedinečná prírodná kulisa letovis-
ka Omiš. Topí sa v zeleni olivových hájov, viníc a figovníkov, je zelený a úrodný, 
s  rozmanitou flórou. Tichými svedkami pirátskej histórie mesta sú pevnosti 
Fortica a Mirabela. Aj vďaka krásnej pláži z jemného piesku dlhej viac ako 1 km 
patrí Omiš k najobľúbenejším strediskám rodinnej turistiky v Chorvátsku. Jedi-
nečný zážitok sľubuje návšteva Dinoparku s pohybujúcimi sa exponátmi dino-
saurov a mnohými ďalšími atrakciami. Neďaleko strediska Omiš vám ponúkame 
tohtoročnú novinku: all inclusive hotelový komplex Sagitta Holiday Village.

BAŠKA VODA - BAŠKO POLJE
Baška Voda je malebným a  jedným z najvyhľadávanejších letovísk Makarskej 
riviéry. V  minulosti bola Baška Voda rybárska dedinka, v  súčasnosti je obľú-
beným letoviskom s  typickou palmovou promenádou s hotelmi, množstvom 
reštaurácií, kaviarní a  obchodov. Známa je tiež svojimi prekrásnymi bielymi 
kamienkovými plážami v zajatí hustých borovicových lesov. Celú kulisu mes-
tečka dotvára masív pohoria Biokovo, pod ktorým Baška Voda leží. Cca 20 mi-
nút voľnej chôdze južne od  Bašky Vody sa nachádza pokojné malé letovisko 
Baško Polje s krásnou plážou a nádhernou prírodou.

PODGORA
Podgora patrí k  najobľúbenejším miestam Makarskej riviéry. Zo severu ju 
chráni impozantné pohorie Biokovo, z  juhovýchodu ju lemuje priezračné 
more a  v  ňom neďaleké ostrovy Hvar a  Brač. Podgora má tri tváre: je zlatá 

ako jej pieskové a okruhliakové pláže, Podgora je zelená ako borovice, ktoré 
obrastajú celé jej pobrežie a veselou ju robí atmosféra prázdninového centra. 
V  starých uličkách pod Biokovom môžete v  príjemnej spoločnosti tunajších 
obyvateľov ochutnať miestne špeciality a kvalitné vína. Nábrežná promenáda 
s  obchodíkmi a  kaviarňami so živou hudbou dodáva tomuto miestu osobité 
čaro a spolu s rybárskym prístavom dotvárajú jedinečnú atmosféru dovolen-
kovej pohody a relaxu. 

HVAR - JELSA
Hvar mnohí nazývajú „chorvátskou Madeirou“. Slnečných dní je na Hvare viac 
ako na  francúzskom Azúrovom pobreží, a keď koncom júna rozkvitnú na ka-
menistých stráňach levandule, ostrov sa zahalí do  neodolateľnej vône. Hvar 
patrí k najobľúbenejším chorvátskym ostrovom. More v okolí Hvaru je označo-
vané za najčistejšie v celom Jadrane, ktoré si nielen bežní turisti, ale aj jachtári 
práve preto obľúbili.  

OREBIČ
Malebné mestečko Orebič sa nachádza v juhozápadnej časti polostrova Pelje-
šac. Orebič to je predovšetkým čisté priezračné more, dlhé kamienkové pláže 
ožiarené celý deň slnkom a čistá nedotknutá mediteránska vegetácia - olivov-
níky, oleandre, pínie, mandľovníky. V  minulosti bol významným strediskom 
moreplavby a  stavby lodí. Mestečko je pomenované po námornom kapitá-
novi, ktorý tu v  17. storočí postavil obrannú citadelu. Okrem pohostinnosti 
domácich obyvateľov a  rôznych morských špecialít je známy predovšetkým 
kvalitnými vínami, ktoré môžete ochutnať v niektorej z mnohých konôb s ne-
opakovateľnou atmosférou.

8 dní, individuálne len  119 €/osoba

Naša TOP ponuka
hotel Hrvatska *** 
all inclusive, pri pláži, animácie
2 dospelí + 2 deti ZDARMA

Podgora

Baška Voda

Orebič

Baško Polje

Omiš

Split

Jelsa

Ruskamen



Chorvátsko

OD 133 EUR/10 DNÍ 
OD 266 EUR/12 DNÍ

WWW.CLUB-ADRIATIC.HR

Nechajte sa pozvať do pokojného letoviska 
Baško Polje v  objatí prírody, ležiaceho južne 
od  známejšej Bašky Vody. Hotel a  depandan-
ce Alem situované len na  skok od  krásnej plá-
že a  priezračného mora sú ideálnym miestom 
na  oddych od starostí všedných dní a  načerpa-
nie novej energie. Najväčším lákadlom je bezpo-
chyby viac ako priaznivá cena a pohodlná pešia 
dostupnosť vyhľadávanej Bašky Vody s  pulzu-
júcim denným i  nočným životom. Depandance 
hotela ponúkajú ubytovanie v  účelne zariade-
ných izbách, stravovanie je zabezpečené formou 
polpenzie a  je vhodným miestom pre trávenie 
dovolenky klientov bez rozdielu veku hľadajú-
cich nenáročnú dovolenku. Samozrejmosťou je 
i  pestrá ponuka výletov do  okolia, z  ktorých si 
zaručene vyberiete.

POLOHA: na plážovej promenáde v menšom le-
tovisku Baško Polje • pozostáva z hotela a priľah-
lých depandancov zasadených do zelene okolitej 
vegetácie • cca 30 m od pláže • cca 2 km po plážo-
vej promenáde od  atraktívneho letoviska Baška 
Voda s kaviarňami, reštauráciami, obchodíkmi so 
suvenírmi a stánkami s pravou jadranskou zmrzli-
nou • FKK pláž v blízkosti hotela

PLÁŽE: upravená štrkovo - kamienková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti 
i  neplavcov • ležadlá a  slnečníky (za  poplatok) • 
FKK pláž v blízkosti hotela • menšie pláže zabez-
pečujúce súkromie

POPIS HOTELA: centrálna hotelová budova 
s recepciou a klimatizovanou reštauráciou • ape-
ritív bar •  minipotraviny •  TV salón •  štýlová gril 
reštaurácia so živou hudbou na pláži •  snack bar 
• obchod so suvenírmi a dennou tlačou • parkova-
nie • pekáreň

ŠPORT A  ZÁBAVA: futbalové, volejbalové 
a  basketbalové ihrisko •  ponuka vodných špor-
tov na pláži (za poplatok) • večer hudba na terase 
reštaurácie na  pláži • diskotéka • hudobné bary 
na  pláži v  neďalekom meste Baška Voda • mož-
nosť vybrať si zo širokej ponuky fakultatívnych 
výletov - tradičný chorvátsky Fish piknik, náv-
števa svetoznámeho Dubrovnika, historického 
Splitu atď.

UBYTOVANIE: depandance hotela ponúkajú: 
2-lôžkové jednoducho zariadené izby s  možnos-
ťou jednej prístelky • balkón orientovaný na mor-
skú stranu •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) 

STRAVOVANIE: polpenzia podávaná v  centrál-
nej reštaurácii - raňajky a  večere formou švéd-
skych stolov - nápoj k večeri (0,2l vína, piva alebo 
nealka)

CENNÍK VIĎ STR. 389

DEPANDANCE HOTELA Alem

BAŠKO POLJE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Chorvátsko

Brzet PAVILÓNY

OD 210 EUR/10 DNÍ 

WWW.RUZMARIN.HR

V  pokojnom prostredí zelených borovíc pod úpä-
tím pohoria Biokovo našli svoje miesto hotelové 
pavilóny Brzet. Spája sa v  nich pohodlné ubytova-
nie v  dvojpodlažných klimatizovaných pavilónoch 
a  chutná strava s  vynikajúcou polohou neďaleko 
pláže s  pozvoľným vstupom do  mora a  krištáľovo 
čistou vodou. Pohodlnou prechádzkou sa dostane-
te priamo do centra mestečka Omiš, kde si môžete 
posedieť v niektorej z kaviarničiek alebo reštaurácií, 
ochutnáte miestne špeciality alebo si len tak sprí-
jemníte bezstarostné dovolenkové chvíle. V  Omiši 
nájdete aj širokú piesočnatú pláž, ktorá poteší najmä 
rodiny s  deťmi. Mestečko Omiš, jeho okolie a  rie-
ka Cetina, ktoré tvorili scény v  legendárnom filme 
o  indiánskom náčelníkovi Winnetuovi, iste aj vám 
poskytnú mnoho námetov na  strávenie nezabud-
nuteľných okamihov. 

POLOHA: cca 30 m  od  pláže s  pozvoľným vstu-
pom do  mora a  výhľadom na  protiľahlý ostrov 
Brač •  hotel pozostáva z  hlavnej budovy s  re-
cepciou a  reštauráciou a  z  priľahlých pavilónov 
prepojených samostatnými cestičkami • centrum 
mestečka Omiš cca 800 m • v centre Omišu množ-
stvo obchodíkov, reštaurácie, kaviarne, trhovisko 
s  ovocím, zeleninou, rybami a  miestnymi výrob-
kami

PLÁŽE: okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • piesočnatá pláž v centre mesta Omiš

POPIS HOTELA: klimatizovaná centrálna reštau-
rácia • centrálna recepcia s možnosťou prenajatia 
trezoru zdarma •  terasa • parkovisko • denný bar 
•  TV v  spoločenských priestoroch •  internetové 
pripojenie wifi • hudobné večery 

ŠPORT A  ZÁBAVA: široký výber vodných špor-
tov na  pláži v  Omiši - jazda na  vodných bicyk-
loch, vodných skútroch, jazda na  nafukovacom 

banáne alebo kolese ťahanom motorovým člnom 
(za poplatok) • možnosť výberu z pestrej ponuky 
fakultatívnych výletov - adrenalínový rafting 
na  známej rieke Cetina, návšteva prístavného 
dalmátskeho mesta Split,  pútnické miesto Med-
jugorje a mnoho ďalších

UBYTOVANIE: moderne zariadené 2-lôžkové 
klimatizované izby s  možnosťou jednej prístelky 
• telefón • sat TV • chladnička • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) •  sušič na  vlasy 
•  priestranný balkón s  posedením •  všetky izby 
hotela sú orientované na morskú stranu

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky formou 
švédskych stolov, večere servírované, výber 
z menu, šalátový bufet • nápoje k večeri v neob-
mezdenom množstve (víno, voda, džús)

CENNÍK VIĎ STR. 394

OMIŠ
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

OD 259 EUR/10 DNÍ 

WWW.SAGITTA.HR

Ak hľadáte príjemnú dovolenku v  krásnom prírod-
nom prostredí plnom zelene s all inclusive službami, 
novinka sezóny 2015 hotelový komplex Sagitta Ho-
liday Village vás určite očarí. Nechajte sa zlákať nád-
herným výhľadom, ktoré toto dovolenkové mestečko 
ponúka na mnohých miestach a vychutnajte si dovo-
lenkovú atmosféru slnením sa na pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, či kúpaním v  priezračne čistom 
mori. Okrem ubytovania v  hoteli máte na výber aj 
tichšie prostredie apartmánov či bungalovov, ktoré 
ocenia hlavne rodiny s deťmi. O váš nerušený oddych 
počas dovolenkových dní sa postará milý a ochotný 
personál a  služby all inclusive. Hotelové animácie 
a možnosti športového vyžitia sú zárukou toho, že sa 
nudiť určite nebudete. Okolie rezortu ponúka rovna-
ko veľa zaujímavých miest, kam sa môžete vybrať  na 
výlet a zažiť  adrenalín,  dobrodružstvo či zábavu.  

POLOHA: hotelový komplex je situovaný priamo 
pri pláži s pozvoľným vstupom do mora • cca 7 km 
od historického centra Omišu 

PLÁŽE: okruhliaková pláž s  pozvoľným vstupom 
do krištáľovo čistého mora • ležadlá a slnečníky na 
pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELOVÉHO KOMPLEXU: klimatizova-
ná centrálna reštaurácia • all inclusive bar v reštau-
rácii •  centrálna recepcia s  možnosťou prenajatia 
trezoru (zdarma) • terasa • parkovisko (zdarma) • wifi 
pripojenie

ŠPORT A ZÁBAVA: hotelové animácie • široký vý-
ber vodných športov na  pláži (za poplatok) • škola 
potápania • volejbal • basketbal • futbal • možnosť 
výberu z pestrej ponuky fakultatívnych výletov

UBYTOVANIE: v  hotelovovom komplexe ponú-
kame 3 typy ubytovania: hotel (hlavná budova) 
- pohodlné 2-lôžkové izby • klimatizácia •  telefón 

• sat TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou/
vaňou a  WC) • minichladnička • možnosť izieb s  1 
prístelkou, s  balkónom a  s  orientáciou na morskú 
stranu (za príplatok) • apartmány (za príplatok) - 
2-lôžkové s možnosťou až 2 prísteliek • klimatizácia • 
kuchynský kút • sat TV • telefón • chladnička • balkón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou/vaňou 
a WC) • bungalovy - 2-lôžkové s 1 prístelkou • bun-
galov s 2 prístelkami (za príplatok) • klimatizácia • 
kuchynský kút • sat TV • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou a WC) • chladnička • terasa • v bo-
rovicovom lesíku 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje podá-
vané počas dňa v all inclusive bare • čaj a káva vo vy-
hradených hodinách • hotelový animačný program 

CENNÍK VIĎ STR. 392, 394

 HOTELOVÝ KOMPLEX Sagitta Holiday Village

OMIŠ-RUSKAMEN
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Hrvatska HOTEL

OD 238 EUR/10 DNÍ 
OD 385 EUR/12 DNÍ

WWW.CLUB-ADRIATIC.HR

Po úspešných uplynulých sezónach vám s radosťou 
dávame opätovne do pozornosti obľúbený hotel 
Hrvatska v  atraktívnej Baške Vode. Hotel sa u  vás 
stretol s pozitívnym ohlasom nielen vďaka umiest-
neniu pár krokov od okruhliakovej pláže, ale i vďa-
ka výhodnej polohe na  okraji letoviska a  zároveň 
na  skok od  turistického ruchu. S  potešením vám 
opäť prinášame tento rok aj klimatizované izby. 
Užite si bezstarostnú dovolenku so službami All In-
clusive a bohatým animačným programom pre deti 
i  dospelých so slovensky hovoriacimi animátormi. 
Tí najmladší nájdu spestrenie a  zábavu v  ponuke 
detského miniklubu, kde na nich čakajú rôzne hry, 
kvízy, tvorivé dielne i  športové zápolenia. Zumba, 
pilates, stolný tenis je  len vzorkou aktivít, ktoré sú 
vám k dispozícií na spestrenie voľného času. Hotel 
Hrvatska s milým personálom, útulne zariadenými 
izbami a svojimi doplnkovými službami je miestom 
opakovaných návratov klientov. Tých, ktorí sa roz-
hodnú priplatiť si orientáciu na  more poteší vo 
väčšine prípadov aj nádherný výhľad na krištáľovú 
morskú hladinu. Slnečné dni strávte leňošením 
na blízkej pláži a kúpaním v morských vlnách, alebo 
sa môžete rozhodnúť pre niektorý z fakultatívnych 
výletov za krásami okolia. Čaká na vás lodný výlet 
na protiľahlý ostrov Brač alebo sa vyberte spozná-
vať zákutia známeho letoviska Makarska či histo-
rického mesta Split. Každý si tu nájde to pravé pre 
seba. Baška Voda je preslávená pulzujúcim životom, 
v  jej centre nájdete všetko potrebné: reštaurácie, 
bary, kaviarne s letnými terasami, stánky s typickou 
jadranskou zmrzlinou a tiež rôznorodé atrakcie pre 
deti i dospelých. Hotel Hrvatska je vhodnou voľbou 
pre všetkých bez rozdielu veku a je výborným skĺ-
bením pomeru cena, kvalita a pestrosť ponúkaných 
doplnkových služieb na vyhľadávanej Makarskej ri-
viére. Prijmite naše pozvanie na prežitie nezabud-
nuteľných chvíľ a strávte svoju zaslúženú dovolen-
ku práve v hoteli Hrvatska.

POLOHA: hotel sa nachádza na  konci atraktívnej 
plážovej promenády v  známom mestečku Baška 
Voda • vzdialenosť hotela od pláže cca 50 m • vzdia-
lenosť od centra mesta cca 5 minút chôdze • v mes-
tečku nájdete obchodíky so suvenírmi, množstvo ka-
viarní s  letnými terasami, reštaurácie a zmrzlinárne 
s  typickou jadranskou zmrzlinou • cca 10 km od  le-
toviska Makarska

PLÁŽE: kamienková pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora vhodným pre rodiny s deťmi i neplavcov • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: recepcia • klimatizovaná reštaurá-
cia • all inclusive bar • zmenáreň • výťah • TV miest-
nosť • vonkajšia terasa s  posedením • kongresová 
sála • internet (za poplatok) • parkovanie priamo pri 
hoteli (zdarma) • parkovisko v garáži hotela (za po-
platok)

ŠPORT A ZÁBAVA: • stolný tenis (zdarma) • pestrá 
ponuka vodných športov na  pláži (za  poplatok) - 

vodné bicykle, skútre, jazda na nafukovacom baná-
ne, kolese alebo padáku ťahanom za člnom • klubo-
vá dovolenka

UBYTOVANIE: 2-lôžkové účelne zariadené izby 
s možnosťou až 2 prísteliek • klimatizované 2-lôžkové 
izby s orientáciou na more s možnosťou až 2 príste-
liek (za príplatok) • klimatizovaný hotelový apartmán 
s orientáciou na more pre 3 - 5 osôb (za príplatok) • 
klimatizácia v réžii hotela • TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a  WC) • chladnička • balkón • 
orientácia na morskú stranu (za príplatok) 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou  švédskych stolov vrátane nápojov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje servírované per-
sonálom hotela počas dňa v  all inclusive bare • čaj 
a káva vo vyhradených hodinách • v popoludňajších 
hodinách ľahký snack •  klubová dovolenka

BAŠKA VODA dieťa do 14 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Chorvátsko

 SENECA KLUB: V  letnej sezóne 2015 vám 
opätovne ponúkame na spríjemnenie voľných 
chvíľ pestré a  zaujímavé animácie organizované 
najmä počas letných prázdnin (júl, august). Team 
slovensky hovoriacich animátorov pre vás pripravil 
zaujímavé celodenné aktivity v areáli hotela, na ho-
telovej terase i na pláži, pri ktorých sa zabavia deti 
i dospelí: rôzne súťaže, turnaje, pohybové hry, aero-
bik, zumba, strečing, uvoľnovacie cvičenia, pilates, 
požičovňa bicyklov a pod.  Spoločenský program je 
výbornou príležitosťou na zábavu a spoznanie no-
vých priateľov. Na  najmenších čakajú skúsení ani-
mátori v detskom miniklube, kde si určite spríjem-
nia chvíle oddychu pri rôznych tvorivých aktivitách, 
športových hrách, maľovaní a  tiež nájdu nových 
kamarátov. SENECA KLUB je zárukou neopakovateľ-
ných dovolenkových chvíľ, radosti z pohybu, zába-
vy a nenapodobiteľného detského smiechu. 

CENNÍK VIĎ STR. 391, 394

BAŠKA VODA
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

Minerva HOTEL

OD 189 EUR/10 DNÍ 
OD 315 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTELIPODGORA.COM

S  radosťou vám predstavujeme vyhľadávaný 
hotel Minerva v  obľúbenom stredisku Podgora, 
ktorý vás po kratšej prestávke opäť pozýva užiť 
si pohodovú dovolenku v  krásnom prostredí. 
Blízkosť pláže i  centra letoviska vytvára ideálne 
podmienky, aby ste si pri pobyte v hoteli Minerva 
naozaj oddýchli. Samozrejmosťou sú klimatizova-
né izby, krytý bazén s otvorenou terasou a výhľa-
dom na more či kvalitná strava formou polpenzie. 
Nádherná príroda pod hrebeňmi pohoria Biokovo 
a prázdninová atmosféra letoviska Podgora pred-
určuje hotel Minerva k  stráveniu nezabudnuteľ-
ných dovolenkových chvíľ. Či už sa rozhodnete 
stráviť večer na terase hotela za tónov jadranskej 
hudby, alebo sa vyberiete na  romantickú pre-
chádzku strediskom, hotel Minerva je pripravený 
splniť vaše dovolenkové očakávania. 

POLOHA: priamo pri pláži •  v  obľúbenom stre-
disku Podgora • na  promenáde plnej kaviarní, 
barov, reštaurácii • od  pláže oddeľuje hotel iba 
upravená palmová promenáda • cca 10 km od le-
toviska Makarska

PLÁŽE: štrková pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, vhodným pre deti i neplavcov • slneční-
ky a ležadlá na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: klimatizované spoločenské 
priestory • vstupná hala s recepciou • trezor na re-
cepcii (za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia • 
aperitív bar • krytý sladkovodný bazén - prevádz-
ka v réžii hotela • detský krytý sladkovodný bazén 
- prevádzka v  réžii hotela •  priestranná hotelová 
terasa nad morom • ležadlá a slnečníky na terase 
v  obmedzenom počte • TV miestnosť •  internet 
pri recepcii (za  poplatok) •  predajňa suvenírov 
• zmenáreň • parkovanie pred hotelom (za popla-
tok) • výťah

ŠPORT A  ZÁBAVA: wellness (za poplatok): 
sauna, solárium, whirpool a masáže •  fitnes cen-
trum (za poplatok) • hudba na terase hotela • vod-
né športy na pláži (za poplatok)  - jazda na nafu-
kovacom banáne, kolese alebo padáku ťahanom 
za člnom • možnosť prenajatia bicyklov, vodných 
bicyklov a vodných skútrov na pláži (za poplatok) 
• možnosť výberu z ponuky fakultatívnych vý-
letov umožňujúcich spoznať prírodné, kultúrne 
a historické krásy okolia

UBYTOVANIE: prakticky zariadené 2-lôžkové 
klimatizované izby s  možnosťou 1 prístelky •  sat 
TV • balkón •  telefón • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou/vaňou a WC) • wifi (za poplatok) 
• možnosť izieb s  orientáciou na morskú stranu 
(za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov

CENNÍK VIĎ STR. 390

PODGORA
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Chorvátsko

POLOHA: priamo v  centre známe-
ho strediska Podgora • areál hote-
la pri pláži v  pokojnom prostredí 
stredomorskej vegetácie • pred 
hotelom promenáda s  množstvom 
kaviarničiek a  reštaurácií s  letnými 
terasami a obchodíkmi so suvenírmi 
• cca 10 km od letoviska Makarska

PLÁŽE: štrkové s  pozvoľným vstu-
pom do  mora •  ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok)

POPIS HOTELA: recepcia (trezor 
za  poplatok) • zmenáreň • klimati-
zovaná reštaurácia s  terasou • ka-
viareň • internet (za poplatok) • TV 
miestnosť • parkovanie v  letovisku 
(za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové, fut-

balové a  basketbalové ihrisko • 
možnosť prenajatia bicyklov, vod-
ných bicyklov a  vodných skútrov 
na  pláži, jazda na  nafukovacom 
banáne, kolese alebo padáku ťaha-
nom za  člnom (za  poplatok) • živá 
hudba na tanečnej terase hotela 

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1  prístelky a  výhľa-
dom na  pohorie Biokovo alebo 
do parku • telefón • sat TV • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a  WC) • balkón resp. krytá loggia 
s posedením 

STRAVOVANIE: polpenzia - raňaj-
ky  a večere formou švédskych sto-
lov bez nápojov

CENNÍK VIĎ STR. 390

POLOHA: v  centre strediska Pod-
gora •  v  tichšom prostredí borovíc 
a pínií s polohou nad hotelom Pod-
gorka • cca 100 m od pláže • súčasť 
areálu hotela Podgorka

PLÁŽE: štrkové s pozvoľným vstu-
pom do mora •  ležadlá a slnečníky 
(za poplatok)

POPIS HOTELA: hostia využíva-
jú všetky služby hotela Podgorka: 
recepcia (trezor za  poplatok) •  kli-
matizovaná reštaurácia s  letnou 
terasou • internet pri recepcii (za 
poplatok) • TV miestnosť •  snack 
bar na plážovej terase • parkovanie 
v letovisku (za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové, 
futbalové a  basketbalové ihrisko 

•  vodné športy na  pláži (za  popla-
tok) •  živá hudba na  terase hotela 
Podgorka • možnosť výberu z pes-
trej ponuky fakultatívnych výletov  
za krásami okolia

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby  
bez prístelky s balkónom  orien-
tovaným na morskú stranu (za 
príplatok) alebo 2 lôžkové izby bez 
balkóna s možnosťou 1 prístelky 
(vhodnej pre deti) • telefón • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou a WC) 

STRAVOVANIE: polpenzia - ra-
ňajky a  večere formou švédskych 
stolov bez nápojov podávané 
v reštaurácii hotela Podgorka

CENNÍK VIĎ STR. 389

OD 161 EUR/10 DNÍ 
OD 308 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTELIPODGORA.COM

Letovisko Podgora sa už niekoľko sezón teší obľube našich stálych klientov a preto 
sme sa rozhodli vďaka jedinečnej polohe priamo v centre a blízkosti blankytné-
ho mora ponúknuť vám opäť žiadaný hotel Podgorka. V snack bare na plážovej 
terase sa môžete kochať výhľadom na protiľahlý ostrov Brač, ktorý môžete spo-
znať na lodnom fakultatívnom výlete. Panoráma pohoria Biokovo, krištáľovo čisté 
more a neopakovateľné čaro mestskej promenády, ktorá žije pestrým denným aj 
nočným životom, umocňujú tú pravú dovolenkovú atmosféru, ktorá nadlho osta-
ne vo vašej pamäti. 

OD 140 EUR/10 DNÍ 
OD 238 EUR/12 DNÍ

WWW.HOTELIPODGORA.COM

Pre váš veľký záujem o Podgoru sme pre vás pripravili ďalšiu z rady mediteránnych 
kapacít. Pavilóny Lovor ako súčasť rozsiahleho areálu hotela Podgorka ponúka-
jú hotelové služby v kombinácii s  rozumnou cenou. Nádherné zelené jadranské 
prostredie a bezprostredná blízkosť mora a okruhliakovej pláže dáva Lovoru ne-
falšovaný dovolenkový ráz. Keď k  tomu pridáme rušný život mestečka Podgora 
a overené služby priľahlého hotela Podgorka, pavilóny Lovor sú zárukou dovolen-
ky, na ktorú budete ešte dlho spomínať aj po návrate domov. 

HOTEL Podgorka

PAVILÓNY Lovor

PODGORA
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Chorvátsko

OD 182 EUR/10 DNÍ 
OD 294 EUR/12 DNÍ

WWW.CLUB-ADRIATIC.HR

V  našej tohtoročnej ponuke nesmie chýbať vami 
obľúbený hotel Komodor, ktorý našiel svoj domov 
priamo pri kamienkovej pláži, v  zelenom tieni vo-
ňavých borovíc.  Vo vzdialenosti cca 4  km od centra 
mestečka Orebič s  obchodíkmi a  reštauráciami je 
pripravený poskytnúť vám dočasný domov. Účelne 
zariadené izby s orientáciou na park alebo more, prí-
padne s balkónom ponúkajú zaslúžený oddych pred 
horúcim chorvátskym slnkom. Stravovanie počas 
dňa ako i nápoje sú zabezpečené formou služieb all 
inclusive, kde si každý z vás nájde to pravé pre seba. 
A keď sa dosýta nabažíte pláže a slnka, je tu pre vás 
pripravená zaujímavá ponuka výletov. Komodor je 
určený predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú prime-
rané a  čisté ubytovanie v  kombinácii s  priaznivou 
cenou a očakávajú pokojnú, oddychovú a ničím ne-
rušenú dovolenku v objatí krásnej zelenej prírody.

POLOHA: na zelenom polostrove Pelješac • cca 4 km 
od  centra známeho strediska Orebič s  množstvom 
obchodíkov so suvenírmi, reštauráciami a kaviarňa-
mi s  letnými terasami • hotel situovaný v  pokojnej 
časti Perna priamo pri prekrásnej rozľahlej pláži 
s miernym vstupom do mora v zelenom lesoparku 

PLÁŽE: kamienkové pláže s  pozvoľným vstupom 
do mora vhodným pre rodiny s deťmi i neplavcov • 
slnečníky a ležadlá (za poplatok) 

POPIS HOTELA: útulná recepcia • klimatizovaná 
reštaurácia • aperitív bar • TV miestnosť • letná tera-
sa s posedením • parkovisko pred hotelom

ŠPORT A ZÁBAVA:  windsurfing • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • možnosť vybrať si zo 
širokej ponuky fakultatívnych výletov za prírodnými 
aj kultúrnymi krásami Chorvátska - lodný výlet na 
čarovný ostrov Korčula, odkiaľ pochádza svetozná-
my moreplavec Marco Polo, výlet na ostrovy Hvar 
a  Brač, návšteva historického Dubrovníka s  neko-

nečným množstvom pamiatok, obľúbený Fish pik-
nik a mnohé ďalšie 

UBYTOVANIE: 2-lôžkové účelne zariadené izby 
s  možnosťou jednej prístelky • izby s  orientáciou 
na park • izby s  orientáciou na more (za príplatok) 
• možnosť izieb s balkónom (za príplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere po-
dávané formou švédskych stolov •  lokálne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podávané v hotelovej 
reštaurácii počas dňa • v popoludňajších hodinách 
ľahký snack, čaj a káva 

CENNÍK VIĎ STR. 385

Komodor HOTEL

OREBIČ
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Chorvátsko

OD 224 EUR/10 DNÍ 
OD 385 EUR/12 DNÍ

WWW.OREBIC-HTP.HR

Už vo svojom názve hotel Bellevue (krásny výhľad) 
potvrdzuje neopakovateľný pohľad na  svoje okolie 
a malebný protiľahlý ostrovček Korčula, ktorý je údaj-
ne rodiskom svetoznámeho moreplavca Marca Pola. 
Hotel Bellevue pozostáva z hlavnej hotelovej budo-
vy a 4 depandancov vzdialených cca 50 m od hotela. 
Kvalitné služby all inclusive, komfortné ubytovanie, 
okruhliakové pláže s tyrkysovou vodou tienené ze-
lenými píniami a  borovicami, to je len malý kúsok 
toho, čo vám tento hotel môže ponúknuť.  Ak hľadá-
te pokojnú dovolenku uprostred zelenej oázy, blízko 
mora a predsa len na skok od rušného strediska, ste 
na tom správnom mieste. V blízkom mestečku Ore-
bič nájdete ten správny dovolenkový suvenír a po-
chutíte si na pravej jadranskej zmrzline. Nechajte sa 
zlákať našou ponukou a prežijete tu krásne dovolen-
kové chvíle,  na ktoré budete radi spomínať.

POLOHA: v blízkosti známeho strediska Orebič (cca 
300 m  od  centra) • areál hotela priamo pri okruh-
liakových plážach obklopených zelenými píniami • 
vzdialenosť depandancov od hotela cca 30-40 m

PLÁŽE: okruhliakové pláže s  krištáľovo čistou vo-
dou s pozvoľným vstupom do mora

POPIS HOTELA: recepcia, trezor (za  poplatok) • 
klimatizovaná reštaurácia • aperitív bar • vonkajší 
bazén so sladkou vodou • detský bazén • ležadlá pri 
bazéne zdarma • detský park a klub • TV miestnosť • 
kaviareň s  terasou • zmenáreň • internetový kútik • 
parkovanie pred hotelom

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný tenis • 
ihrisko pre loptové hry • ponuka vodných športov 
na  pláži (za  poplatok) • možnosť vybrať si niektorý 
z  fakultatívnych výletov za  krásami Chorvátska - či 
už svetoznámy Dubrovník,  tradičný chorvátsky Fish 
piknik alebo mnohé ďalšie

UBYTOVANIE: moderne zariadené 2-lôžkové hote-
lové izby • klimatizácia • izby orientované na morskú 
stranu (za príplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC) • sušič na vlasy • sat TV • telefón • 
depandance hotela disponujú 2-lôžkovými izbami 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (poschodová pos-
teľ) • klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • sat TV • telefón • možnosť izieb 
s balkónom (za príplatok) • izby orientované na mor-
skú stranu

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov •  lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v ho-
telovej reštaurácii počas dňa • čaj a  káva vo vyhra-
dených hodinách •  slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
zdarma • hotelové animácie

CENNÍK VIĎ STR. 386

HOTEL A DEPANDANCE Bellevue

OREBIČ

hotelová izba

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Chorvátsko

OD 161 EUR/10 DNÍ

WWW.RESORTFONTANA-ADRIATIQ.COM

Dvojpodlažné pavilóny Fontana, roztrúsené na  ná-
vrší uprostred borovicového lesoparku a  predsa 
len kúsok od krištáľovo čistého mora, navodzujú tú 
správnu letnú pohodu. Ako súčasť spoločnosti Dal-
macia Holiday ponúkajú kvalitné a  profesionálne 
služby, ktoré iste prispejú k  pohode vašich dovo-
lenkových dní. Po  celodennom slnení na  pláži sa 
môžete vybrať na prechádzku po promenáde, ktorá 
vás privedie do starobylého centra mestečka Jelsa. 
Letovisko žije bohatým denným aj nočným životom 
a keď sa necháte strhnúť do jeho víru, určite neoľutu-
jete. Ostrov Hvar, známy aj ako levanduľový, ponúka 
množstvo príležitostí na  aktívne dovolenkové dni, 
na  ktoré budete ešte dlho spomínať aj po  návrate 
z  dovolenky. Nechajte sa rozmaznať jedinečnou 
ostrovnou atmosférou, ktorá očarí klientov všet-
kých vekových kategórií. 

POLOHA: rezort Fontana poskytuje ubytovanie pa-
vilónového typu uprostred borovicového lesoparku 
• cca 50-100 m od pláže v závislosti od polohy jed-
notlivých pavilónov •  cca 10 minút chôdze po  po-
brežnej promenáde od centra mestečka Jelsa s ob-
chodíkmi, kaviarňami, cukrárňami a reštauráciami • 
prímorská promenáda leží priamo pri rezorte a ve-
die až k susednej dedinke Vrboska 

PLÁŽE: okruhliaková pláž s  krištáľovo čistou vo-
dou a  s  pozvoľným vstupom do  mora vhodným 
i  pre menej zdatných plavcov •  kamienkové tera-
sovito upravené pláže, resp. upravené betónové 
platne na slnenie • sprchy na pláži 

POPIS DEPANDANCOV: centrálna recepcia s tre-
zormi (za poplatok) • priestranná reštaurácia pria-
mo nad plážou so slnečnou terasou •  aperitív bar 
• bazén s morskou vodou • samostatný detský ba-
zén s morskou vodou • wifi pripojenie na internet • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne 

ŠPORT A  ZÁBAVA: tenisové kurty •  fitnes cen-
trum • potápačské centrum (za poplatok) 

UBYTOVANIE: prázdninový rezort poskytuje  
ubytovanie v  jednotlivých hotelových depandan-
coch, ktoré ponúkajú 2 rôzne typy izieb: typ štan-
dard - 2-lôžkové izby Fontana**+ s  možnosťou 
jednej prístelky •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s  vaňou, resp. sprchou a  WC) •  francúzsky balkón 
alebo terasa • TV • ventilátor • typ komfort - 2-lôž-
kové izby Fontana*** s možnosťou jednej prístelky  
• sat TV • ventilátor • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s  vaňou, resp. sprchou a  WC) •  francúzsky balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE: polpenzia -  raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov

CENNÍK VIĎ STR. 385

Fontana DEPANDANCE

JELSA
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Chorvátsko

 OD 175 EUR/10 DNÍ

WWW.HOTELHVAR-ADRIATIQ.COM

Levanduľový ostrov Hvar s najväčším počtom slneč-
ných dní v roku sa neustále teší veľkej obľube. Preto 
vám túto sezónu opäť prinášame hotel Hvar, práve 
na tomto prekrásnom ostrove. Nájdete ho v pokoj-
nom prostredí zeleného borovicového lesoparku, 
a predsa len na skok od rôznych typov pláží, kde si 
každý nájde to svoje miesto. Po celodennom slnení 
na pláži na vás čakajú útulne zariadené izby. Pokiaľ 
zatúžite po  rušnom živote, prechádzka po  pobrež-
nej promenáde Vás privedie priamo do pulzujúceho 
centra starobylého mestečka Jelsa. Mesto dýcha 
svojou jedinečnou neopakovateľnou atmosférou. 
Nájdete tu malé kaviarničky s letnými terasami, kto-
ré vás lákajú k posedeniu a vychutnaniu si krásnych 
dovolenkových chvíľ, ale aj rozvoniavajúce reštau-
rácie s bohatou ponukou miestnych špecialít, ktoré 
stojí za to ochutnať. 

POLOHA: hotel v  náručí zeleného borovicového 
lesoparku • len cca 150 m od prekrásnej pláže s po-
zvoľným vstupom do mora • cca 80 m od kamenistej 
pláže a  upravených kamenných platní • cca 50 až 
100 m od pobrežnej promenády vedúcej do centra 
mestečka Jelsa 

PLÁŽE: menšia piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do  mora • kamienková pláž • upravené betó-
nové platne na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok)

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou • zme-
náreň • trezor (za poplatok) • lobby bar • reštaurácia 
so slnečnou terasou • bazén so slanou vodou • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne (za poplatok) • parkovanie 
v areáli • wifi 

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • tenis • minigolf • 
živá hudba na terase hotela • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • pestrá ponuka fakultatívnych výletov 
umožňujúca spoznať krásy Chorvátska (za poplatok)

UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • telefón • sat TV 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa • možnosť izieb 
s orientáciou na morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a  večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov • možnosť slu-
žieb All inclusive (za príplatok)

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov • lokálne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje podávané počas dňa v pool 
bare (rozlievaná voda, džúsy, červené a  biele 
víno, čapované pivo) • vo vyhradených hodinách 
sa podáva ľahký snack a  káva • wifi • hotelové 
animácie • živá hudba 

CENNÍK VIĎ STR. 385

HOTEL Hvar

JELSA
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Čierna Hora

Naša TOP ponuka
hotel  Korali ***
all inclusive,  pri pláži, 2 dospelí + 1 dieťa ZDARMA

 Rozloha: 13 810 km2  Počet obyvateľov: 620 000
 Hlavné mesto: Podgorica  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 25 °C 28 °C 31 °C 31 °C 28 °C 25 °C

Teplota vody 20 °C 24 °C 26 °C 26 °C 24 °C 22 °C

8 dní, individuálne  
len 159 €/osoba

Podgorica

Sutomore



Čierna Hora
Čierna Hora, nazývaná aj Montenegro, je zem malebných prí-
rodných krás, slnka, mora, vysokých hôr, historických pamiatok 
a prírodných kontrastov. Čierna Hora sa nachádza na juhozápade 
Balkánskeho polostrova a pozdĺž juhozápadnej hranice je omý-
vaná Jadranským morom. Známa je nádhernými plážami, ktoré 
lemujú jej 293 km dlhé pobrežie. Nájdete tu 117 pláží v  dĺžke 
73 km, ktoré sú prevažne piesočnaté, čiastočne i  kamienkové 
a  patria k  najslnečnejším plážam celého Jadranského pobrežia. 
Čiernohorské pobrežie sa skladá z Tivatskej, Budvanskej, Barskej 
a Ulcinjskej riviéry. Podnebie je veľmi teplé a preto je tu množstvo 
subtropickej a prímorskej vegetácie. Letná sezóna tu trvá až 180 
dní, čo zaručuje bezkonkurenčné počasie na slnenie a  kúpanie 
i v júni a v septembri. A ak sa rozhodnete obohatiť pobyt na pláži 
o zaujímavý výlet za históriou a krásami Čiernej Hory, budete pre-
kvapení jej mnohotvárnosťou a  jedinečnosťou. Väčšinu turistov 
si Čierna Hora získa už pri prvej návšteve. Kvalita miestnych ho-
telových zariadení stúpa z roka na rok a rozmanitosť pobrežných 
mestečiek ponúka široké možnosti využitia voľných chvíľ. Túto 
sezónu sme vsadili na stedisko Sutomore. Ponúkame vám obľú-
bený hotelový komplex  Korali so službami all inclusive. Prezrite 
si náš katalóg, bezpochyby vás okrem výborných cien zájazdov 
nadchnú aj výhodné zľavy pre deti. Spoznávajte s  nami tajom-
né zákutia a rozšírte si svoje znalosti o nádhernej krajine v južnej 
časti Jadranu. 

SUTOMORE
Sutomore je neveľké, ale významné a populárne letovisko na Barskej riviére v Su-
tomorskom zálive, 6 km na severozápad od prístavného mesta Bar, ktoré leží opro-
ti talianskemu Bari. Pred nepriaznivými podmienkami počasia ho chránia hory 
Rumije, vďaka ktorým má Sutomore asi najstálejšie počasie zo všetkých letovísk 
Čiernej Hory. K najkrajším plážam strediska Sutomore patrí Sutomorská pláž, dlhá 
až 1300  metrov, pri ktorej sa nachádza hotel Korali. Za ňou pokračujú menšie skal-
naté pláže až k mysu Ratac s pozostatkami benediktínskeho kláštora z 11. storočia. 
Známa je tiež pekná romantická Červená pláž, pomenovaná podľa farby svojho 
piesku a kamienkov, ktoré pôsobia tak, že i more vyzerá byť červené. Z pamiatok 
v Sutomore stojí za návštevu Kostol sv. Tekly z 8. storočia, ktorý má dva oltáre (pra-
voslávny a rímskokatolícky), turecká pevnosť Tabija a benátska pevnosť Haj-Nehaj 
stojaca 3 kilometre na severozápad, odkiaľ sa naskytá čarovný výhľad na celé mes-
tečko a nekonečnú trblietajúcu sa morskú hladinu. V Sutomore si dosýta vychutná-
te oddych v objatí tyrkysového mora a teplých slnečných lúčov.Neodmysliteľnou 
súčasťou mesta je plážová promenáda, ktorá dýcha tou pravou dovolenkovou at-
mosférou. Je lemovaná množstvom obchodíkov, zlatníctvami, kaviarňami, reštau-
ráciami, plážovými barmi a stánkami s  rozvoniavajúcimi miestnymi špecialitami, 
ktoré kúpite za veľmi priaznivé ceny. 

SVETI STEFAN
Sveti Stefan je perlou celého Stredomoria a patrí k najmalebnejším a najfotografo-
vanejším miestam Čiernej Hory. Tento malý ostrovček bol pôvodne rybárskou osa-
dou založenou v 15. storočí. Neskôr, kvôli nájazdom Turkov a pirátov, bol obohnaný 
hradbami. V 60-tych rokov 20.storočia presťahovali posledných obyvateľov a au-
tentické domy rybárov sa prebudovali na luxusné apartmány, pričom zvonka si 

zachovali svoju pôvodnú historickú podobu. Toto miesto so súkromnou plážou 
vyhľadávajú najnáročnejší a najmajetnejší klienti z celého sveta. 

BUDVA
Budva, jedno z najstarších miest na Jadrane, patrí k najobľúbenejším a najznámej-
ším letoviskám na celom pobreží. 2500 ročná pohnutá história, okolité dychvyrá-
žajúce prírodné krásy a priateľskí, otvorení ľudia, spravili z  tohto mesta centrum 
turizmu v  Čiernej Hore. Staré mesto, rozkladajúce sa na polostrove, má typickú 
čiernohorskú atmosféru. Stredoveké hradby zvierajú úzke uličky, romantické zá-
kutia a  malé  námestia s  obchodíkmi a  reštauráciami. Oproti starému mestu leží 
ostrov svätého Mikuláša, na ktorom je zrúcanina kostola. Nová Budva s okolím sa 
môže pochváliť sedemnástimi nádhernými plážami, ktorých dĺžka dosahuje cel-
kovo 25 km. Nájdete na nich jemný aj hrubý piesok, oblázky a kamene. Pláže sú 
tu takmer stále plné a rušné, no vynikajú krásou, udržiavanosťou a čistotou, vďaka 
čomu stúpa počet tých, ktoré boli ocenené Modrou vlajkou.

BOKA KOTORSKA
Boka Kotorska je najväčší prírodný záliv na juhu Jadranu pripomínajúci fjord vďaka 
mohutnému horskému masívu vystupujúcemu z jeho vôd. To, že nie ste na severe 
Európy, vám pripomenie bujná stredomorská vegetácia. Malebné prostredie Boky 
právom priťahuje návštevníkov, na ktorých tu čakajú početné kultúrne a historické 
pamiatky: unikátne mesto Kotor patriace pod UNESCO, mestečko Perast, v ktorého 
námornej škole študovali aj kapitáni námornej flotily ruského cára Petra I. Veľkého, 
mesto Risan s  jedinečnými rímskymi mozaikami a pohorie Lovčen s mauzóleom 
najväčšieho čiernohorského vladyku Petara II. Petroviča Njegoša.



Čierna Hora

Korali HOTELOVÝ KOMPLEX

OD 238 EUR/10 DNÍ 

WWW.TRENDKORALI-MONTENEGRO.COM

Teší nás, že vám opäť môžeme ponúknuť v jednom 
z  najznámejších stredísk čiernohorského pobrežia 
Sutomore  hotelový komplex Korali. Tento hotel  so 
službami all inclusive a s čiastočne zrekonštruova-
nými izbami, v  ktorých pribudla klimatizácia, TV 
a  chladničky sa hneď sa zaradil medzi obľúbené 
hotely pri Jadranskom mori. Ak si potrebujete od-
dýchnuť od uponáhľaných dní a zároveň si chcete 
vychnutnať úžasnú prírodnú scenériu okolitých 
hôr, zregenerovať telo aj myseľ, pochutiť si na 
domáckej strave, vítame vás v  tomto obľúbenom 
hoteli. Dobré služby, ochotný personál, rozsiahly 
zelený areál, výborná poloha priamo v srdci letovis-
ka pri rušnej promenáde s množstvom reštaurácií 
a obchodíkov a zároveň v bezprostrednej blízkosti 
pláže, to je len kúsok z toho, čo hotel Korali svojím 
klientom ponúka. 

POLOHA: na Barskej rivére v srdci Čiernej Hory • 
v  rušnom letovisku Sutomore • priamo pri pláži, 
od ktorej je hotel oddelený len plážovou prome-
nádou • výborná východisková pozícia na spo-
znávanie najzaujímavejších miest Čiernej Hory: 
Budva, Boka Kotorská, Skadarské jazero a iné • len 
35 km od albánskych hraníc - možnosť fakultatív-
neho výletu

PLÁŽE: piesočnatá pláž s hrubozrnným pieskom 
a  kamienkami dlhá viac ako kilometer •  ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)

POPIS HOTELA: hotelový komplex Korali pozo-
stáva z  viacerých blokov • centrálna recepcia sa 
nachádza v  bloku A  •  trezory na  recepcii (za  po-
platok) • hotelová reštaurácia •  all inclusive bar 
vyhradený v  bloku B • slečná terasa •  detské ih-
risko pre najmenších •  parkovisko • animačné 
programy najmä pre deti  pod vedením sloven-
ského animátora

ŠPORT A  ZÁBAVA: vodné športy na  pláži 
(za  poplatok) •  požičiavanie športových potrieb, 
spoločenských hier a  kníh pre deti a  dospelých 
v slovenskom jazyku • ihrisko na loptové hry (fut-
bal a basketbal) hneď vedľa hotela

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou jed-
nej prístelky, ktoré prešli v sezóne 2011 čiastočnou 
rekonštrukciou •  malá chladnička •  klimatizácia 
• TV • balkón alebo terasa s posedením • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • zdarma 
dieťa bez lôžka do 12 rokov  • možnosť ubytovania 
v izbách s výhľadom na more (za príplatok)

STRAVOVANIE: raňajky, obedy a  večere formou 
švédskych stolov

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere sú 
podávané formou švédskych stolov v  hotelovej 
reštaurácii vrátane nápojov (pivo, červené víno, 
džúsy, voda) • vo vyhradených hodinách - počas 
dňa od 10.00 h do 22.00 h konzumácia miestnych 

SUTOMORE 
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Čierna Hora

alkoholických a  nealkoholických nápojov v  all in-
clusive bare: pivo,voda, minerálka, víno, džúsy, 
káva, čaj a rakija (destilát z hrozna) a snacky

 SENECA KLUB: animačné programy naj-
mä pre deti ale i  dospelých pod vedením nášho 
skúseného animátora • príklady aktivít: zábav-
né a športové hry • súťaže pre deti i dospelých • 
rodinné hry •  detský miniklub - diskotéka, ma-
ľovanie a  kreslenie, zábavné súťaže • športové 
zápolenia • loptové hry •  zapožičiavanie kníh 
v slovenskom jazyku pre deti i dospelých rôznych 
žánrov • zapožičiavanie rôznych športových po-
trieb • klubová dovolenka je zárukou neopakova-
teľných chvíľ, radosti z  pohybu, zábavy a  nena-
podobiteľného detského smiechu • rodičia určite 
privítajú dovolenkovú voľnosť, keď svoje ratolesti 
zveria do spoľahlivých rúk skúseného animátora 

CENNÍK VIĎ STR: 395

SUTOMORE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Albánsko

Naša TOP ponuka
hotel Rafaelo ****** 
all inclusive, klub, 2 dospelí a až 2 deti ZDARMA

 Rozloha: 28 748 km2  Počet obyvateľov: 3 151 000
 Hlavné mesto: Tirana  Mena: lek

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 25 °C 28 °C 30 °C 31 °C 28 °C 23°C

Teplota vody 21 °C 23 °C 25 °C 25 °C 24 °C 20 °C

8 dní, individuálne
len 126 €/osoba

Durrës

Shëngjin

Tirana



Albánsko
Nepoznané a slovenským turistom neobjavené - obdarené množ-
stvom rozporuplných prívlastkov. Albánsko treba vidieť a zažiť, citiť 
jeho atmosféru, dejiny aj súčasnoť. Byť na miestach, kde začal ne-
ľahký príbeh národa, ktorý v dobách ďaleko pred Kristom obýval 
toto územie. Potomkovia vtedajších ilyrov tu žijú dodnes, hovoriac 
rečou vychádzajúcou z jazyka svojich predkov, ktorý sa nepodobá 
žiadnemu na Balkáne. O čo ťažšie sa dohovoríte albánsky, o to ľah-
šie bude pre vás stretnutie s domácimi: sú  milí, priateľskí a pote-
šení z každej návštevy, preto vám neznalosť albánčiny nebude na 
prekážku. Krajina sa otvorila svetu v  roku 1991, keď padol režim 
vládnucej strany diktátora Envera Hodžu. Rýchlo rozvíjajúce sa Al-
bánsko je v súčasnosti úplne bezpečná a bezproblémová krajina. 
Čo ponúka dnešné Albánsko? Ponúka pre cestovateľov všetko, čo 
si predstavujú pod pojmom dobrá dovolenka: krásne pláže, pa-
nenské i  tie s  plným komfortom služieb, množstvo historických 
a  kultúrnych pamiatok, prekrásne scenérie hôr a  jazier, výborné 
jedlo a priatelskosť ľudi,  ktorá sa na „ západe“ pomaly vytráca. Za 
zmienku stoja aj veľmi prijateľné ceny, ktoré pokojne môžu kon-
kurovať cenám v Bulharsku či Čiernej Hore. Albánsko bude pre vás 
príjemnou dovolenkovou destináciou s  nádychom exotiky, ale aj 
krajinou, ktorá si vás podmaní niečím, čo sa slovami veľmi opísať 
nedá. Prijmite preto naše pozvanie a  doplňte vaše cestovateľské 
albumy o fotografie tejto čarokrásnej krajiny!

Keď  povieme, že Albánsko obmývajú dve moria: Jadranské a  Iónske, dostaneme 
trocha jasnejšiu predstavu o pobreží tejto neveľkej krajiny. Pláže sú široké a piesoč-
naté, more priezračne tyrkysové a plytké, letá dlhé, suché a teplé. Reliéfom Albán-
sko pripomína Čiernu Horu, s ktorou zdieľa spoločnú hranicu, čiastočne sa tiahnucu 
cez Skadarské jazero. Jeho dve tretiny patria Čiernej Hore, jedna tretina  Albánsku. 
Albánske Alpy s masívom  Prokletije na severe krajiny dosahujú takmer 2700 m, ale 
najvyšší vrch nájdeme v hornatom strede krajiny – Veľký Korab (2 751 m.n.n.). Ne-
dotknutá krajina a nádherná príroda sú  hodné objavenia, rovnako ako pamiatky 
z čias minulých, ktoré aj UNESCO zaradila na zoznam svetového kultúrneho dedič-
stva: mesto tisícich okien – Berat, kamenné mesto Gjirokastër a najvýznamnejšie 
archeologické nálezisko - antické mesto Butrint. Hoci príbeh Albánska začal v dáv-
nej minulosti a prešiel mnohými skúškami, jeho budúcnosť je otvorená rovnako ako 
ľudia, ktorí tu žijú a sú jeho srdcom.

SHËNGJIN
Na úbočí rozložitého vápencového masívu, ktorý oddeľuje pevninskú časť s upra-
venými políčkami od tej pobrežnej,  vyrástlo moderné albánske letovisko Shën-
gjin. Vydláždená pobrežná promenáda, lemovaná palmami, ako tepna spája celé 
letovisko. Vedie popri  širokej piesočnatej pláži a kvalitných hoteloch,  rozložených  
priamo pri mori. Tu panuje dovolenková atmosféra a čulý ruch rýchlo sa rozrasta-
júceho letoviska.  Shëngjinské reštaurácie sú známe svojou vynikajúcou kuchyňou  
z čerstvých morských rýb a plodov mora. Na ich otvorených terasách máte okrem 
pôžitku z vynikajúceho jedla  aj ďalší zážitok – nádherný výhľad na pláž a Jadranské 
more, celý záliv a Shëngjin.

DURRËS
Najstaršie mesto Albánska, v rokoch 1915 - 1920 aj jeho hlavné mesto, je v súčasnos-

ti druhým najväčším v krajine. Je významným prístavom na pobreží Jadranu, odkiaľ 
pravidelne premávajú trajekty do talianskych miest Brindisi, Bari, Ancony či do Baru 
v Čiernej Hore. Grécki osadníci z Korintu a Kerkyry založili v týchto miestach prvú 
osadu s názvom Epidamnos v roku 627 pred Kristom, aby ju neskôr Rimania pre-
menovali na Dyrrhachium. Odtiaľto vybudovali známu cestu  Via Egnatia do Solúna 
a  Konštantinopola. Začiatkom 10. storočia bolo mesto súčasťou prvej bulharskej 
ríše, na jeho konci už vládli Byzantínci. Striedali sa tu panovníci zo Sicílie, Neapola 
a Benátok až do roku 1501, kedy sa mesta, rovnako ako celého Albánska, zmocnili 
Turci. Do roku 1912, do vzniku nezávislého Albánska,  bolo súčasťou Osmanskej ríše. 
Durrës postihlo viacero zemetrasení, kedy sa veľká časť starého mesta zrútila, preto 
z pamiatok toho neostalo veľa. Z rímskych čias tu nájdete zvyšky amfiteátra z pre-
lomu 1. a 2. storočia p. n. l. a rímske kúpele, v centre mesta je zachovaná časť mest-
ských hradieb a pevnosť Kalaja e Durrësit.   Durrës je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim 
letoviskom v  Albánsku. Turistický ruch je budovaný na pobreží Dračského zálivu, 
kde pozdĺž širokej, až 30 km dlhej  piesočnatej pláže, má svoje miesto množstvo 
hotelov, reštaurácií, barov a diskoték.

TIRANA
Najľudnatejšie mesto Albánska s 800 000 obyvateľmi , ekonomické aj politické cen-
trum krajiny, je hlavným mestom Albánska od roku 1920. Srdcom mesta je veľké 
Skanderbegovo námestie s jeho sochou a historická mešita Hadži Ethem Beja zo 17. 
storočia s veľmi peknou vnútornou výzdobou,  prístupná aj pre návštevníkov. Na-
šťastie ju nepostihol osud mnohých ďalších pamiatok počas režimu Envera Hodžu. 
Nebola zbúraná, aj keď v časoch ateizmu svojmu účelu neslúžila. V dnešnej dobe 
už stojí v meste veľa nových mešít a kostolov, deklarujúcich slobodu vierovyznania 
v súčasnej Tirane a Albánsku. Tirana je typické hlavné mesto so všetkým, čo k nemu 
patrí: široké bulváry, moderné budovy, obchody, diskotéky. 



Albánsko

POLOHA: v novovybudovanom letovisku Shëngj-
in • priamo pri  dlhej a širokej piesočnatej pláži, od 
ktorej je hotel oddelený len pešou promenádou • 
6 km od mesta Lezhë • 50 km od hranice s Čiernou 
Horou • 50 km od príletového letiska Rinas •  60 km 
od v hlavného meste Tirana

PLÁŽE: široká a  dlhá piesočnatá pláž s  jemným 
pieskom • 2 ležadlá a 1 slnečník  na pláži zdarma   
pre klientov každej izby • pozvoľný vstup do mora 
vhodný i  pre deti a  neplavcov • vodné športy na 
pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: hotel pozostávajúci z dvoch blo-
kov  • veľký areál so záhradou a zeleňou • vstupná 
hala s  recepciou • wifi v  priestore recepcie • bar 
• kaviareň s  terasou •  bar na móle nad  morom •  
obchodík •  zmenáreň •   reštaurácia  •  v  sezóne 
2013 vybudovaný rozľahlý vonkajší bazén (ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma) • toalety a sprchy 
pri bazéne • detské ihrisko • parkovisko

ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži (za po-
platok) • animačný program pre deti aj dospelých 
so slovensky hovoriacim animátorom

UBYTOVANIE: priestranné a moderne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej resp. dvoch 
prísteliek formou rozťahovacej pohovky • rodin-
né izby s  2 oddelenými spálňami (za príplatok) 
•  časť izieb s  výhľadom na more (za príplatok) • 
klimatizácia •  TV • malá chladnička • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa, WC, sučič na vlasy) • balkón 
s posedením  

STRAVOVANIE: formou all inclusive  

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane vybraných nápojov 
(víno, pivo,  džús) •  ľahký  popoludňajší snack vo 
vyhradených hodinách vrátane vybraných nápo-
jov (napríklad koláč, zmrzlina, káva)  • počas dňa 
vybrané miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje • slnečníky a  ležadlá pri bazéne aj na pláži 

Rafaelo Resort HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 336 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 378 EUR/8 DNÍ LET

WWW.RAFAELOHOTEL.COM

Nechajte sa prekvapiť Albánskom, nechajte sa 
prekvapiť letoviskom Shëngjin a nechajte sa pre-
kvapiť samotným hotelom Rafaelo. Hotel ponúka 
príjemné a útulné ubytovanie v novozariadených 
izbách. Rodičia s  deťmi určite ocenia možnosť 
výberu priestranných rodinných izieb poskytu-
júcich väčší komfort a  súkromie. Areál hotela je 
starostlivo udržiavaný, má peknú záhradu, v kto-
rej je  detské ihrisko s preliezkami a šmykľavkami 
a ku káve lákajúca terasa. Dominantou areálu je  
členitý bazén so slnečnou terasou. Zelený are-
ál je oddelený od širokej piesočnatej pláže len 
pobrežnou promenádou tiahnucou sa cez celé 
letovisko. Počas večerných prechádzok sa môže-
te zastaviť v niektorom z barov na pláži alebo si 
pochutnať na osviežujúcich miešaných nápojoch 
v  „sky-baroch“ nachádzajúcich sa na najvyšších 
poschodiach okolitých budov, ponúkajúcich vý-
hľad na celý záliv. Tí mladší ocenia diskotétku, 
kde zábava vo víre svetových ale aj miestnych 
hitov trvá do neskorého rána. Pokiaľ zatúžite po 
pokojnejšom večeri, môžete pre zmenu navštíviť 
niektorú z  miestnych vyhlásených reštaurácií: 
ponúkajú veľmi chutnú domácu kuchyňu a  sú 
známe svojimi rybacími špecialitami, ale aj po-
chúťkami z morských plodov, využívajúcimi vždy 
čerstvé produkty od miestnych rybárov. Kde si 
len tak pochutíte na rybe, ktorá možno ráno ešte 
plávala v  mori?  A  keď budete chcieť leňošenie 
vymeniť za aktívnejšie chvíle, ktoré zaiste obo-
hatia i  vaše vedomosti, určite navštívte Skadar-
ské jazero a  jeho okolie, prípadne hlavné mesto 
Tirana. Je teda len na vás, čo si z  tejto pestrej 
škály možností ako stráviť dovolenku vyberiete. 
Poteší vás aj atraktívny pomer kvality a uvádza-
cej ceny. Hotel Rafaelo, ležiaci priamo na piesoč-
natej pláži, je pripravený stať sa vaším dovolen-
kovým domovom. 

SHËNGJIN

seneca.sk/video262



Albánsko
SHËNGJIN

zdarma (na pláži k dispozícii 2 ležadlá a 1 slnečník 
pre klientov z 1 izby) • animačný program pre deti 
a dospelých počas dňa i večer 

 SENECA KLUB: animačné programy pre 
deti i  dospelých pod vedením nášho skúseného 
animátora • príklady aktivít: zábavné a  športové 
hry • súťaže pre deti i  dospelých • rodinné hry • 
večerné  programy • detský miniklub - diskotéka, 
maľovanie a kreslenie, zábavné súťaže • športové 
zápolenia • loptové hry • cvičenie na hudbu • za-
požičiavanie kníh rôznych žánrov v  slovenskom 
jazyku pre deti i  dospelých • zapožičiavanie rôz-
nych športových potrieb • klubová dovolenka je 
zárukou neopakovateľných chvíľ, radosti z  pohy-
bu, zábavy a nenapodobiteľného detského smie-
chu • rodičia určite privítajú dovolenkovú voľnosť, 
keď svoje ratolesti zveria do spoľahlivých rúk skú-
seného animátora.

CENNÍK VIĎ STR. 397

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA

263



Albánsko

Ibiza DEPANDANCE

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 266 EUR/10 DNÍ BUS 
OD  308 EUR/8 DNÍ LET

WWW.HARMONIA-HOTELS.COM

Rodinný hotel Ibiza, patriaci spolu s hotelom Albanian 
Star do hotelovej siete Harmonia, je pripravený stať 
sa na pár dní vaším domovom. Klienti hotela Ibiza, 
v ktorom sú izby aj pre viacčlenné rodiny, čerpajú služ-
by v len pár krokov vzdialenom štvorhviezdičkovom 
hoteli Albanian Star. Iste vás poteší bazén s priamym 
pohľadom na more a elegantná reštaurácia, ktorá po-
núka vynikajúcu stravu. Na piesočnatú pláž je to len 
pár krokov a rodiny s deťmi iste ocenia jemný piesok 
a pozvoľne sa zvažujúci vstup  do tyrkysového mora. 
Mnohých poteši aj možnosť prenajať si baldachýnové 
ležadlo, v  ktorom môžete prežiť romantiku takmer 
ako v  akejkoľvek exotickej destinácii. A  keď zatúžite 
po zmene, vyberte sa do mesta Durrës a  spoznajte 
kontrast histórie a moderného pulzujúceho života.  

POLOHA: iba 20 metrov od krásnej pláže s jemným 
pieskom a  pozvoľným vstupom do Jadranského 
mora • na okraji mesta Durrës - najstaršieho mesta 
v  Albánsku s  historickými pamiatkami • ľahká do-
stupnosť centra mesta miestnou dopravou alebo 
taxíkom •   non-stop lekáreň 30 m od hotela • 39 km 
od príletového letiska Rinas • 42 km od hlavného 
mesta Tirana • bohaté možnosti rôznych fakulta-
tívnych výletov do okolitých miest a za pamiatkami 
zapísanými na zozname UNESCO  

PLÁŽE: udržiavaná krásna dlhá a široká piesočnatá 
pláž s  jemným pieskom a  pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá,  slnečníky (zdarma) a plážové lôžka 
s baldachýnmi (za poplatok) • vodné športy na pláži 
(za poplatok)

POPIS HOTELA: areál pozostáva z 2 budov: 4**** 
hotel Albanian Star a 3*** Ibiza • klienti ubytovaní 
v budove Ibiza  využívajú všetky služby hotela  Al-
banian Star: vstupná hala s recepciou • fitnes • nová  

reštaurácia • bar • wifi  v  spoločných priestoroch 
(zdarma)  • bazén •  terasa • parkovisko

ŠPORT A ZÁBAVA: fitnes v budove Albanian Star 
• výber rôznych vodných športov na pláži (za popla-
tok)

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1-2 
prísteliek • možnosť ubytovania v rodinných izbách 
tvorených 2 spálňami (za príplatok) • klimatizácia 
• káblová TV • minibar (za poplatok) • wifi interne-
tové pripojenie • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov • v  hoteli 
a jeho okolí sú rôzne cenovo dostupné reštaurácie, 
pizzerie a rýchle občerstvenia vhodné na obedy 

CENNÍK VIĎ STR. 396

DURRËS
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Albánsko

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 308 EUR /10 DNÍ BUS 
OD 350 EUR /8 DNÍ LET

WWW.HARMONIA-HOTELS.COM

Hotel Albanian Star, zaradený do hotelovej siete Har-
monia, láka svojich hostí polohou priamo na pláži. 
Vďaka malému počtu izieb a ochotnému personálu 
panuje v  hoteli útulná rodinná atmosféra. Izby vás 
prekvapia svojou eleganciou v pastelových farbách. 
Z  hotelovej terasy, ukrytej v  tieni voňavých stredo-
morských  borovíc, sa môžete kochať pohľadom na 
širokú pieskovú pláž, v pozadí s tyrkysovým morom. 
Iste oceníte aj možnosť leňošenia na ležadlách s bal-
dachýnmi. Objednajte si kokteil a nechajte sa uniesť 
atmosférou. Z terasy na najvyššom poschodí sa vám 
naskytne výhľad na celý záliv tiahnuci sa k  mestu 
Durrës. Všadeprítomná dovolenková pohoda v kom-
binácii s  miestnou pohostinnosťou vás vtiahnu do 
výnimočnej atmosféry tohto plážového hotela.

POLOHA: priamo na krásnej pláži s  jemným 
pieskom a  pozvoľným vstupom do Jadranského 
mora • na okraji mesta Durrës - najstaršieho mesta 
v  Albánsku s  historickými pamiatkami • ľahká do-
stupnosť centra mesta miestnou dopravou alebo 
taxíkom •   non-stop lekáreň 30 m od hotela • 39 km 
od príletového letiska Rinas • 42 km od hlavného 
mesta Tirana • bohaté možnosti rôznych fakulta-
tívnych výletov do okolitých miest, za prírodnými 
krásami Albánska a pamiatkami zapísanými na zo-
zname svetového dedičstva UNESCO  

PLÁŽE: udržiavaná krásna dlhá a široká piesočnatá 
pláž s  jemným pieskom a pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá,  slnečníky (zdarma) a štýlové plážo-
vé kóje s baldachýnmi (za poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou • wifi 
pripojenie na internet v  spoločných priestoroch 
(zdarma) • nová reštaurácia • bar s terasou • bazén  

s  terasou na slnenie • fitnes  • konferenčná miest-
nosť • bar pod strechou hotela s nádherným výhľa-
dom na celý záliv • parkovanie pre hotelových hostí

ŠPORT A ZÁBAVA: fitnes • výber rôznych vodných 
športov na pláži (za poplatok) • pozdĺž pláže tiah-
núcej sa k mestu Durrës množstvo  kaviarní a barov 

UBYTOVANIE: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou prístelky • klimatizácia •  TV •  
wifi pripojenie na internet • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • balkón  •  
výhľad na more (za príplatok)

STRAVOVANIE:  polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov • v hoteli a jeho 
okolí sú rôzne cenovo dostupné reštaurácie, pizze-
rie a rýchle občerstvenia vhodné na obedy 

CENNÍK VIĎ STR. 397

HOTEL Albanian Star

 DURRËS

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Albánsko

Tropikal Resort HOTEL A VILKY

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 294 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 336 EUR/ 8 DNÍ LET

WWW.TROPIKALRESORT.COM

Láka vás predstava dovolenky strávenej uprostred 
bohatej zelene? Tak vás bezpochyby poteší naša 
tohtosezónna novinka Tropikal Resort. Okrem 
atraktívneho prostredia vám rezort ponúka roz-
ľahlý bazén s  terasou na slnenie, detské ihrisko, 
futbalové ihrisko i možnosť zahrať si plážový vo-
lejbal. Ak počas užívania si slnka a vody vyhladne-
te, máte na výber z  pestrej ponuky občerstvenia 
a  špecialít, ktoré ponúka hotelová reštaurácia 
i stánky rozmiestnené v areáli. A večer, keď sa už 
horúce slnko vyberie na oddych, nechajte sa zlá-
kať rytmickou hudbou nočného klubu s  profesi-
onálnymi tenečníkmi a  DJ-mi starajúcimi sa o  tú 
správnu dovolenkovú atmosféru. 

POLOHA: areál sa rozkladá na 90 000 metroch štvor-
cových a priamo nadväzuje na krásnu piesočnatú pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • cca 600 metrov od his-
torického mesta Durrës s pamiatkami • ľahká dostup-
nosť centra mesta miestnou dopravou alebo taxíkom • 
35 kilometrov od príletového letiska v Tirane 

PLÁŽE: udržiavaná široká súkromná piesočnatá pláž 
s jemným pieskom • 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu (zdar-
ma) • plážové osušky (zdarma) • vodné športy na pláži 
(za poplatok) 

POPIS HOTELA: elegantne zariadená budova obklo-
pená ohromujúcou zeleňou • vstupná hala s recepciou 
• výťah • zmenáreň • dve reštaurácie • dva bary •  pizza 
kútik aj s pecou na pečenie •  stánok s grilovanými špe-
cialitami • rozľahlý bazén v tropickom štýle lemovaný 
palmami a  borovicami s  oddelenou časťou pre deti • 
pool bar • ležadlá a slnečníky pri bazéne • beach bar • 
nočný klub • detské ihrisko • futbalové ihrisko • plážový 
volejbal 

ŠPORT A ZÁBAVA: domáci animačný tím s pestrým 
programom aktivít pre deti i dospelých, detské ihrisko, 
futbalové ihrisko, nočný klub s profesionálnymi DJ-mi 
a tenečníkmi • plážové športy a atrakcie

UBYTOVANIE: hotel: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky • individuálna klimatizácia 
• trezor • káblová TV • telefón • wifi internetové pripoje-
nie • minibar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • balkón • možnosť 
ubytovania v  jednopodlažných klimatizovaných 3* 
vilkách: dvojlôžková izba s možnosťou prístelky, alebo 
rodinná izba (za príplatok) s dvomi samostatnými dvoj-
lôžkovými miestnosťami a príslušenstvom (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • TV • telefón

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov 

CENNÍK VIĎ STR. 397

DURRËS

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Albánsko

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 280 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 322 EUR/ 8 DNÍ LET

WWW.HOTELDOLCEVITA.AL

Ak ste sa rozhodli stráviť vašu tohtoročnú dovolen-
ku v Albánsku, v hoteli Dolce Vita nájdete tú správ-
nu kombináciu moderného zariadenia, elegancie,  
kozmopolitnej atmosféry a chutnej stredomorskej 
kuchyne obohatenej o vynikajúce miestne špecia-
lity. Relax vám ponúkne udržiavaná hotelová zá-
hrada plná voňavých borovíc, ktorej dominujú  dva 
bazény s výhľadom na tyrkysové Jadranské more. 
Cestou na pláž nájdete osvieženie v  hotelovom 
bare, kde vám namiešajú ten správny nápoj  na vaše 
dovolenkové dni. Pohodovú atmosféru si môžete 
vychutnať aj v neďalekom meste Durrës, v ktorom 
ruch moderného centra kontrastuje s amfiteátrom 
z čias Rímskej ríše.  

POLOHA: priamo na krásnej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • na okraji mesta Dur-
rës - najstaršieho mesta v Albánsku s historickými pa-
miatkami • ľahká dostupnosť centra mesta miestnou 
dopravou alebo taxíkom •  39 km od príletového letis-
ka v Tirane • možnosti rôznych fakultatívnych výletov 
do okolitých miest a  za pamiatkami zapísanými na 
zozname UNESCO  

PLÁŽE: udržiavaná krásna dlhá a  široká piesočnatá 
pláž s jemným pieskom • ležadlá a slnečníky (zdarma) • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: moderná budova obklopená stre-
domorskými borovicami • vstupná hala s recepciou • 
zmenáreň • reštaurácia • bar •  vonkajší bar s terasou 
• rozľahlý bazén v tropickom štýle lemovaný palmami 
a borovicami • detský bazén s plytkou vodou • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne s výhľadom na tyrkysové more 
(zdarma) • kryté pódium využívané na večerné ani-
mačné programy a diskotéky  

ŠPORT A  ZÁBAVA: animačné programy pre deti aj 
dospelých • diskotéky • vodné športy na pláži (za po-
platok)

UBYTOVANIE: moderne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky • centrálna klimatizácia • trezor 
• satelitná TV s plochou obrazovkou • telefón • wifi in-
ternetové pripojenie • minibar (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) 
• balkón alebo terasa • časť izieb s orientáciou na more 
(za príplatok) • možnosť ubytovania v novovybudova-
nom depandance • 2-lôžkové izby až s dvomi prístel-
kami • klimatizácia • sat TV • telefón • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC)

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov • v okolí hotela nájdete 
množstvo cenovo dostupných reštaurácií a podnikov

CENNÍK VIĎ STR. 397

HOTEL A DEPANDANCE Dolce Vita

 DURRËS
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Albánsko

Leonardo HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 273 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 315 EUR/ 8 DNÍ LET

WWW.HOTELLEONARDO.AL

Pár metrov od slnkom zaliatej pláže sa nachádza 
moderný a útulný hotel Leonardo, ktorý sme sa  pre 
jeho kvality rozhodli túto sezónu zaradiť do našej 
ponuky. Hotel má pre vás pripravené klimatizované 
a  komfortne zariadené priestranné izby, ponúkajú-
ce ubytovanie aj viacčlenným rodinám. Elegantná 
reštaurácia sa môže pýšiť pestrou škálou tradičných 
domácich a talianskych špecialít, ktoré musíte doza-
ista vyskúšať. Milovníci dlhých letných prechádzok 
po pláži si určite prídu na svoje, keďže pláž sa prá-
vom radí medzi najkrajšie v  krajine. Celé pobrežie 
zdobí množstvo kaviarničiek a reštaurácií s  letnými 
terasami, nechýbajú ani obchodíky  so suvenírmi do-
tvárajúce atmosféru dovolenkovej destinácie.

POLOHA: priamo pri jednej z najznámejších albán-
skych pláží s pozvoľným vstupom do mora • ľahká do-
stupnosť centra historického mesta Durrës miestnou 
dopravou alebo taxíkom • autobusová zastávka cca 10 
metrov od hotela • 42 km od príletového letiska v Ti-
rane • výborná východisková poloha pre absolvova-
nie rôznych fakultatívnych výletov do okolitých miest 
a za pamiatkami zapísanými na zozname UNESCO  

PLÁŽE: súkromná udržiavaná krásna dlhá a  široká 
piesočnatá pláž s jemným pieskom • pozvoľný vstup 
do mora vhodný i pre menšie deti a menej zdatných 
plavcov • ležadlá a slnečníky (zdarma) • vodné športy 
na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: moderná budova v  blízkosti krás-
nej pláže • vstupná hala s  recepciou a  posedením • 
zmenáreň • výťah • elegantná reštaurácia • bar • fitnes 
• súkromie poskytujúci vonkajši bazén s  príjemnou 
terasou na slnenie a relax  

ŠPORT A ZÁBAVA: hotelové fitnes • atrakcie a vod-

né športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE: priestranné a  útulne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou  prístelky • rodinné izby 
(za príplatok) s  dvomi samostatnými dvojlôžkovými 
miestnosťami, prípadne jednou dvoj- a  jednou troj- 
lôžkovou miestnosťou • individuálna klimatizácia • 
zabudovaný trezor • káblová TV s  plochou obrazov-
kou • telefón • wifi internetové pripojenie • minibar (za 
poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • balkón (za príplatok) • orientácia 
na morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia „ULTRA“ – raňajky a  ve-
čere formou švédskych stolov • počas celého dňa 
určené miestne alko a  nealko nápoje zdarma (pivo, 
biele a červené víno, džús a pod.) • možnosť obedov 
(za príplatok)

CENNÍK VIĎ STR. 396

DURRËS
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Albánsko

OFICIÁLNA TRIEDA: *****

OD 350 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 392 EUR/ 8 DNÍ LET

WWW.ADRIATIKHOTEL.COM

Už pred vstupom do tohto luxusného 5* hotela každý 
vie, že si vybral správne miesto na strávenie tých pár 
voľných letných chvíľ. Vkusná architektúra exteriéru 
a interiéru zabezpečí pohodlie i tým náročnejším. Veľ-
ký bazén s  toboganom, tenisový kurt, fitnes, detské 
ihrisko a iné možnosti nabádajú na aktívnejšie preži-
tie dňa. Avšak tí, čo si prišli poleňošiť, ocenia jemný 
šteklivý piesok na úžasnej pláži s priezračným morom 
,spájajúcim sa v nedohľadne s horizontom. Hotelová 
reštaurácia sa už teší ako vás pohostí vyberanými špe-
cialitami či nekonečnou ponukou vín z rôznych kútov 
sveta. Hotel už vďaka jeho kvalite a službám navštívilo 
i mnoho významných osobností, čo len zvyšuje pre-
stíž tohto nepriehliadnuteľného miesta.

POLOHA: priamo na krásnej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • 5 km od samotného 
centra mesta Durrës - najstaršieho mesta v Albánsku 
s historickými pamiatkami • ľahká dostupnosť centra 
mesta miestnou dopravou alebo taxíkom • 30 km od 
príletového letiska v Tirane  

PLÁŽE: udržiavaná súkromná piesočnatá pláž s  po-
zvolným vstupom do mora • ležadlá a  slnečníky 
(zdarma) • vodné športy na pláži (za poplatok) • mini 
lunapark

POPIS HOTELA: moderná luxusom dýchajúca bu-
dova • vstupná hala s  recepciou a  posedením• zme-
náreň • dve reštaurácie (zvlášť reštaurácia, kde sa po-
dávajú raňajky a zvlášť reštaurácia servírujúca večere) 
• hotelový bar •  pool bar •  dva beach bary • rozľahlý 
bazén s toboganom • detský  bazén s plytkou vodou • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • fitnes • sauna 
• tenisový kurt • detské ihrisko • obchodík so suvenírmi, 
šperkami, parfémami, knihami a časopismi • knižnica • 

5 konferenčných miestností • wifi pripojenie na internet   

ŠPORT A  ZÁBAVA: fitnes, sauna, tenisový kurt (za 
poplatok) • detské ihrisko • vodné športy na pláži (za 
poplatok)

UBYTOVANIE: priestranné a  elegantne zariadené 
izby s možnosťou ubytovania dvoch dospelých osôb 
a  dvoch detí alebo troch dospelých osôb • centrálna 
klimatizácia • zabudovaný trezor • satelitná TV • telefón 
• wifi internetové pripojenie • minibar (za poplatok) • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou a WC) • balkón (za príplatok) • orientácia na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov • v hoteli a jeho okolí sú 
rôzne cenovo dostupné reštaurácie, pizzerie a  rýchle 
občerstvenie, vhodné na obedy 

CENNÍK VIĎ STR. 397

HOTEL Adriatik

 DURRËS
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ 2 DETI ZDARMA
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Bulharsko

Naša TOP ponuka
hotelový komplex Royal Club Victoria
pri pláži, ultra all inclusive, klub, 2 dospelí + dieťa až do 13 rokov ZDARMA

 Rozloha: 110 993 km2  Počet obyvateľov: 7 365 000
 Hlavné mesto: Sofia  Mena: bulharský lev

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 23 °C 27 °C 29 °C 30 °C 27 °C 23 °C

Teplota vody 18 °C 22 °C 24 °C 25 °C 22 °C 19 °C

8 dní, individuálne 
len 182 €/osoba 

Sofia Burgas

Slnečné pobrežie
Sveti Vlas

NesebarPomorie

Elenite



 

Bulharsko
Na križovatke medzi Európou a Orientom sa nachádza Bulhar-
sko, príťažlivé nielen svojou bohatou históriou datujúcou sa 
od roku 681, ale aj zaujímavou slovansko - balkánskou kultú-
rou. Rodinné reštaurácie sa striedajú s rušnými koktail barmi či 
diskotékami, no spoločenský ruch môžete kedykoľvek vymeniť 
za  romantickú prechádzku malebnými uličkami letovísk. Ne-
nechajte si ujsť príležitosť ochutnať tradičnú domácu kuchyňu 
so zábavou pri živej hudbe. Budete milo prekvapení typickou 
balkánskou pohostinnosťou, ako aj možnosťou navštíviť veľa 
kultúrnych pamiatok. Medzi nimi nájdete grécke chrámy, rím-
ske kúpele, byzantské pevnosti, kupolovité hrobky. Krajina, 
v  minulosti ťažko skúšaná, si zachovala svoju pôvodnú tvár, 
o ktorej svedčí napríklad osem národných parkov. So slovan-
skou tradíciou, stopami pôsobenia svätých Cyrila a  Metoda, 
či spomienkami na búrlivé stretnutia s dobyvačnými Turkami 
sa tu stretnete na  každom kroku. Morské pobrežie je 378 km 
dlhé a tvoria ho rozmanité prírodné útvary. Nájdete tu slnkom 
zaliate piesočnaté pláže, zalesnené stráne a hory, údolia riek 
i skalnaté zátoky. Čierne more, ktoré brehy Bulharska obmýva, 
je najväčším prírodným bohatstvom tejto krajiny. Na  nasle-
dujúcich stranách vám predstavujeme osvedčené a obľúbené 
kapacity, ako aj naše skvelé tohtoročné novinky na Slnečnom 
pobreží, ale aj v  tichšom letovisku Sveti Vlas s  výbornými all 
inclusive službami a s jedinečnou polohou priamo na pláži.

SLNEČNÉ POBREŽIE
Slnečné pobrežie je dokonalou príležitosťou na prežitie ideálnej letnej dovolenky 
plnej komfortu a prepychu. Letovisko tiahnuce sa od severu na juh pokrýva časť 
od strediska Sveti Vlas až po Nesebar. Nájdete tu veľké množstvo nočných klubov, 
reštaurácií a obchodov so suvenírmi. Nádherná pozvoľne klesajúca pláž s jemným 
pieskom a  dunami sa tiahne pozdĺž 8 km dlhého pobrežia a  dosahuje šírku až 
200 metrov. Príjemné prechádzky môžete zameniť za okružnú jazdu na koňoch, 
či v drožkách s konským záprahom. Pre milovníkov vodných aktivít sú po celom 
pobreží pripravené centrá s pestrou škálou služieb, od požičovní vodných lyží až 
po plavbu loďou. Pokiaľ túžite po troche histórie, navštívte starý Nesebar, ktorého 
zákutia spoznáte počas príjemnej prechádzky jeho malebnými uličkami. 

SVETI VLAS
Sveti Vlas je krásne pokojné mestečko situované na úpätí pohoria Stará Planina. 
Lúčmi zaliata piesočnatá pláž, ktorá sa nachádza južne pod mestom, je takmer 
bezprostredne spojená so susedným Slnečným pobrežím. Od neho leží vo vzdia-
lenosti iba 4 km, vďaka čomu je ideálnym cieľom pre zaujímavé pešie prechádzky. 
V srdci letoviska nájdete novovybudované centrum s obchodíkmi a reštauráciami, 
milovník nočného života uvíta v tomto pokojnejšom stredisku niekoľko štýlových 
barov a diskoték. Ak však zatúžite po ruchu skutočne veľkého dovolenkového le-
toviska, vyberte sa do neďalekého živého Slnečného pobrežia, s ktorým je zabez-
pečené pravidelné autobusové spojenie. Na spestrenie dovolenkového programu 
možete okrem prechádzok plných romantiky absolvovať aj nenáročnú turistiku. 
Sveti Vlas sa nachádza na začiatku zálivu, ktorý sa tiahne až po historické mesto 
Nesebar. Súčasne leží južne od mysu Emine, na svahu Balkánskych hôr, kde planina 
končí v trblietavých vodách Čierneho mora. 

ELENITE
Každého návštevníka očarí fakt, že Elenite sa rozprestiera na 800 metrov dlhej pláži 
s jemným zlatistým pieskom, na ktorej pozadí sa vypínajú zelené, jemne zvlnené 
kopce, ktoré počas horúcich letných dní udržiavajú príjemné ovzdušie. Kopce sa 
postupne zvažujú do  krištáľovo priezračného mora, v  ktorom každý dovolenkár 
nájde osvieženie. Toto rekreačné stredisko je asi 40 km vzdialené od letiska v Bur-
gase a  10 km od  rušnejšieho, pulzujúceho strediska Slnečné pobrežie. Spojenie 
s centrom zábavy, nákupov, barov, reštaurácií a diskoték na Slnečnom pobreží za-
bezpečuje pravidelné autobusové spojenie. Autobusom sa tiež poľahky dostanete 
do Nesebaru, kde sa snúbi romantika s históriou. Toto mesto je ozajstným lákad-
lom predovšetkým pre turistov, ktorí sa zaujímajú o architektonické pamiatky, či 
historické prvky z dôb antiky. Staré mesto bolo zapísané do zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Dovolenka v Elenite je tá správna voľba pre rodiny 
s deťmi a pre tých, ktorí uprednostňujú oddych a relax v objatí krásnej prírody. 

POMORIE
Je prímorské mestečko s bohatou históriou. Rozprestiera sa na úzkom skalnatom 
polostrove medzi Burgasom a  Slnečným pobrežím, s  ktorými má zabezpečené 
spojenie tak autobusovou ako aj lodnou dopravou. Nájdete tu romantický prístav, 
trhovisko, malé obchodíky, reštaurácie s  typickou hudbou a skvelým jedlom, na 
promenáde nechýbajú ani útulné kaviarničky s posedením. Návštevníci tejto ob-
lasti sa môžu kúpať na troch plážach, pričom asi najzaujímavejšia je čierna pláž 
s pieskom obsahujúcim mangán a železo, ktorý má liečivé účinky. Neďaleko mes-
tečka sa nachádza aj slané jazero, kde sa ťaží zázračné liečivé bahno. Miestne sa-
natórium, najväčšie na Balkánskom polostrove, je preto navštevované turistami 
s poruchami pohybového a nervového ústrojenstva.



Bulharsko

POLOHA: hotelový rezort je situovaný v  novej 
časti letoviska Pomorie • približne 20 km od  me-
dzinárodného letiska v Burgase • 20 km od živého 
pulzujúceho strediska Slnečné pobrežie a  histo-
rického mestečka Nesebar zapísaného na zozna-
me  svetového kultúrneho dedičstva UNESCO • 
priamo pri pláži s jemným pieskom

PLÁŽE: široká zlatistá piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do  mora vhodným pre rodiny 
s deťmi • ležadlá a slnečníky na pláži zdarma pre 
klientov z  5* časti Sunset Beach, pre klientov zo 
4* Sunset Family za poplatok

POPIS HOTELOVÉHO REZORTU: vstupné haly 
s recepciou • zmenáreň • 4 hlavné reštaurácie • 10 
koktail barov a kaviarní • 4 a´la carte reštaurácie 
(talianska, francúzska, ázijská, rybia) • 4 vonkajšie 
bazény s  oddelenou časťou pre deti a  kĺzačkami 
(slnečníky a  ležadlá pri bazénoch zdarma) • vnú-
torný bazén • detský vnútorný bazén s  kĺzačkou 

• jacuzzi • detský klub • detské ihrisko • bowling 
• biliard • stolný tenis (zdarma) • fitness • spa 
a  wellness centrum • solárium • salón krásy (ka-
derníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika) • lekár 
• menšie obchodné centrum

ŠPORT A ZÁBAVA: fitness • volejbal • spa a well-
ness centrum • salón krásy • solárium

UBYTOVANIE: hotelový rezort tvorí 6 hotelov: 
luxusné 5* hotelové časti pomenované podľa pís-
men gréckej abecedy: Alpha, Beta, Sigma, Delta, 
Eta a  útulný 4* hotel Sunset Family • elegantne 
a  komfortne zariadené apartmány pozostáva-
júce zo spálne a  obývačky s  možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • apartmány sú zariadené 
: kuchynským kútom so základným vybavením - 
sporák, chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra 
(za poplatok) • jedálenský stôl so stoličkami • tre-
zor (za poplatok) • klimatizácia • SAT TV • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. 

Sunset Beach HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: **** / *****

OD 368 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 406 EUR/8 DNÍ LET

WWW.SUNSETRESORT.BG

Na základe vynikajúcich ohlasov z  predchádza-
júcich sezón sme do  našej ponuky s  potešením 
opäť zaradili unikátny luxusný hotelový komplex 
Sunset Beach nachádzajúci sa v  balneologickej 
oblasti Pomorie. Letovisko je známe vďaka svojim 
plážam s  pieskom obsahujúcim mangán a  žele-
zo, ktorý má priaznivé účinky pri liečení kožných 
chorôb, a  tiež soľnému jazeru, kde sa ťaží bahno 
zázračne pôsobiace pri chorobách pohybového 
a nervového ústrojenstva. Každoročne sa zvyšujú-
ca úroveň a kvalita poskytovaných služieb v stre-
diskách na  bulharskom pobreží je skutočnosťou 
nielen v  takých známych centrách, akými sú Sl-
nečné pobrežie, či Elenite, ale i  v  tomto obľúbe-
nom stredisku. Najmodernejšou korunkou krásy 
tohto prímorského mestečka situovaného na po-
breží Čierneho mora je nádherný a  jedinečný 
päťhviezdičkový hotelový rezort s  romantickým 
názvom Sunset - západ slnka. Jeho unikátny areál 
je zasadený priamo na  širokej, vyše 400 metrov 
dlhej slnkom zaliatej piesočnatej pláži lemujúcej 
udržiavanú záhradu plnú exotických drevín a pes-
trofarebných kvetinových záhonov, ktoré strieda-
jú upravené slnečné terasy obklopujúce rozmerné 
bazény netypických tvarov. Celý rezort, každá 
hotelová budova i záhrada samotná je brilantným 
architektonickým veľdielom hodným poklony. 
Rovnako ako sa dbalo na úpravu exteriéru, tak sa 
veľký dôraz kládol i pri tvorbe a realizácii všetkých 
vnútorných priestorov, vstupnými halami počnúc, 
cez tematické reštaurácie, bary, kaviarne, bowling 
a wellness centrum, až po každú izbu a hotelový 
apartmán. Na tomto veľkolepom mieste vás bude 
luxus obklopovať naozaj na každom kroku. Kom-
plex Sunset Resort je synonymom dokonalej let-
nej dovolenky plnej oddychu i  aktívneho relaxu 
v  nadštandardnom prostredí s  vysokou úrovňou 
služieb v spojení s výbornou polohou.

POMORIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Bulharsko
POMORIE

Family Resort & Spa

vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere podávané formou bohatých 
a  chutných švédskych stolov vrátane nápojov • 
špeciality domácej i  medzinárodnej kuchyne • 
počas celého dňa sú podávané miestne alkoho-
lické nápoje (rôzne likéry, anízovka, gin, vodka, 
rum, whisky, brandy, biele a  červené víno, pivo, 
koktaily atď.), nealkoholické nápoje a  teplé ná-
poje (káva, čaj, horúca čokoláda, cappuccino) • 
počas dňa sú vo vyhradených hodinách k dispo-
zícii koláčiky a zmrzlina • plážové osušky, ležadlá 
s podložkami a slnečníky pri bazénoch hotelové-
ho rezortu zdarma • detský klub • stolný tenis • 
pre klientov z 5* časti Sunset Beach navyše plážo-
vý bar, slnečníky a ležadlá na pláži zdarma

 CENNÍK VIĎ STR. 404 

seneca.sk/video 273



Bulharsko

POLOHA: v tichšej časti pokojného letoviska Ele-
nite • v blízkosti menšia nákupná zóna • približne 
10 km od vyhľadávaného Slnečného pobrežia (pra-
videlné spojenie autobusom) • priamo pri hotelo-
vej pláži s jemným pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá zdarma)

PLÁŽE: čistá pláž so svetlo zlatistým pieskom • po-
zvoľný vstup do vody vhodný pre deti a neplavcov 
• občerstvenie v plážovom bare • široká paleta vod-
ných a plážových športov a atrakcií (za poplatok) 

POPIS HOTELOV: spoločné pre všetky hotely: 
vstupná hala s  recepciou •  reštaurácia •  lobby bar 
•  pool bar •  bazén (slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
zdarma) • v areáli Royal Club Victoria je k dispozícii 
všetkým klientom: bar priamo na  pláži • tenisové 
kurty • minigolf • aquapark Atlantida • nákupné cen-
trum • 3 a´la carte reštaurácie • kaviareň • nočný klub 
• Wi Fi pripojenie • detské ihrisko • škola surfovania • 
bowling centrum • fitness • spa centrum • lekár

ŠPORT A ZÁBAVA: hotelové animácie • detský klub 
• fitness centrum • bowling • aquapark • minigolf • 
tenis • biliard • vodné a plážové športy (za poplatok)

UBYTOVANIE: jedinečný hotelový komplex na-
chádzajúci sa priamo pri pláži pozostáva zo štyroch 
samostatných hotelových budov a  to: Royal Park, 
Andalusia Beach, Atrium Beach, Royal Bay • moder-
ne a komfortne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • TV 
• telefón • chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane nápojov 
•  bohatý výber predjedál, hlavných jedál a  dezer-
tov • možnosť rezervácie večere v  troch a´la carte 
reštauráciách (bulharská, európska a  barbecue) • 
počas celého dňa podávané vybrané alkoholické 

Royal Club Victoria HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 361 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 399 EUR/8 DNÍ LET

WWW.VICTORIAGROUP.BG

Vďaka pozitívnym ohlasom vám i  tento rok ponú-
kame rozsiahly a  unikátny hotelový komplex na-
chádzajúci sa priamo na  širokej piesočnatej pláži, 
v pokojnej zátoke strediska Elenite. Jeho originálna 
architektúra a vkusne upravený areál dávajú tomuto 
miestu nádych jedinečnosti. Komplex tvoria štyri sa-
mostatne stojace hotely: Royal Park, Atrium Beach, 
Andalusia Beach a  Royal Bay. V  jeho areáli nájdete 
všetko, čo k dokonalej dovolenke potrebujete. Tí, čo 
sa radi zabávajú, tu majú k dispozícii rôzne športovis-
ká, ako napríklad tenisové kurty, mini golf, bowling. 
Unikátnym dovolenkovým lákadlom je i vodný park 
Atlantida, ktorý je súčasťou komplexu. Deti sa môžu 
vyšantiť nielen na  pláži, v  skvelom aquaparku, ale 
i  na  detskom ihrisku. Ak zatúžite po  oddychu, mô-
žete svoj čas tráviť na  ležadlách pri bazéne alebo 
na krásnej, slnkom zaliatej pláži, ktorá sa nachádza 
len pár metrov od  jednotlivých ubytovacích častí. 
Vaše zmysly určite rozmazná spa centrum, kde si 
môžete vybrať z nespočetného množstva procedúr. 
O  vaše pohodlie sa postará aj priateľský hotelový 
personál a bohatý ultra all inclusive program. Večer 
je tu takisto viacero možností ako stráviť príjemne 
chvíle - zájdite do  niektorej z  reštaurácií, do  baru 
alebo nočného klubu a  vyskúšajte typické bulhar-
ské jedlá a nápoje. Zúčastniť sa môžete i večerných 
animačných aktivít. Pravidelné autobusové spojenie 
vám zabezpečí návštevu rušného Slnečného pobre-
žia, kde určite zapadnete do víru nekonečných mož-
ností zábavy, a  to najmä vo forme diskoték, barov, 
nočných klubov, reštaurácií a obchodíkov. Miestnou 
autobusovou dopravou je zabezpečené i  spojenie 
letoviska s  historickým mestečkom Nesebar, ktoré 
je jedným z najkrajších miest v Bulharsku. Ak túžite 
po letnej dovolenke strávenej v prekrásnom prostre-
dí, ktorá určite splní všetky vaše želania, Royal Club 
Victoria so svojou polohou a komplexnými all inclu-
sive službami bude pre vás zaručene tou správnou 
voľbou v tohtoročnej sezóne.

ELENITE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Bulharsko
ELENITE

Waterpark & Spa

nápoje domácej výroby (brandy, koňak, vodka, li-
kéry, biele a červené víno, pivo, koktaily atď.), ne-
alkoholické nápoje, minerálna voda, teplé nápoje 
• počas dňa hot dog a koláčiky • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži zdarma • vstup do aquaparku 
Atlantida • fitness centrum • hotelové animácie 
• detský klub

 SENECA KLUB: slnečné dovolenkové dni vám 
počas prázdninových mesiacov spestrí hotelový 
animačný tím, ktorého súčasťou je aj sloven-
sky hovoriaci animátor. Rôzne denné a večerné 
aktivity, zábavné súťaže a  kolektívne hry, po-
núkajú jedinečnú príležitosť skvele sa zabaviť 
a spoznať nových ľudí. Detský klub sa zasa po-
stará o  zábavu vašich detí a  na  chvíľu ich za-
mestná hrami, či športovými disciplínami. 

CENNÍK VIĎ STR. 404
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Bulharsko

POLOHA: v  srdci turistami mimoriadne vyhľadá-
vaného letoviska Slnečné pobrežie • priamo pri 
nádhernej pláži s pozvoľným vstupom do mora • 
asi 5 km vzdialený od historického mestečka Ne-
sebar, kam sa dostanete miestnou autobusovou 
dopravou alebo turistickým vláčikom • v blízkosti 
plážovej promenády s množstvom atrakcií 

PLÁŽE: krásna priestranná piesočnatá pláž • po-
zvoľný vstup do mora vhodný aj pre rodiny s deť-
mi • pláž ocenená Modrou vlajkou EÚ za čistotu • 
slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) • pestrá 
ponuka vodných športov 

POPIS HOTELOV: hotelový areál pozostáva 
z:  Chaika Resort (Chaika Beach, Chaika Arcadia) 
a Chaika Metropol • elegantná vstupná hala s re-
cepciou a  štýlovým posedením •  dve hotelové 
reštaurácie •  lobby bar • Irish bar •   Mystic Club 
(s hudbou profesionálnych DJ) • bar pri bazéne • 
dva vonkajšie bazény s  oddelenými časťami pre 

deti (ležadlá a  slnečníky zdarma) • menší vnú-
torný bazén • spa centrum s  bohatou ponukou 
masáží a wellness terapií (za poplatok) • internet 
(za poplatok) • hotelové obchodíky • lekár • zme-
náreň • strážené hotelové parkovisko (za popla-
tok) • 

ŠPORT A  ZÁBAVA: hotelové denné animácie • 
detský klub • pestrá ponuka vodných športov 
na  pláži (za  poplatok) • wellness a  spa centrum 
(za  poplatok) • požičovňa áut (za  poplatok) • 
v blízkosti bary a diskotéky

UBYTOVANIE: Chaika Metropol - účelne zaria-
dené 2 - lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • Chaika Resort: Chaika Arcadia 
a Chaika Beach - komfortne zariadené 2 - lôžko-
vé izby s  možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek •  centrálna klimatizácia •  SAT TV •  telefón 
• chladnička, resp. minibar • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a  WC) •  sušič 

Chaika Beach Resort HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 312 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 350 EUR/8 DNÍ LET

WWW.VICTORIAGROUP.BG

Dovoľte nám ponúknuť vám i v tomto roku štýlo-
vý hotelový rezort Chaika Beach, ktorý sme pre 
veľký úspech opätovne zaradili do  našej letnej 
ponuky. Tento jedinečný plážový hotelový kom-
plex je ako stvorený pre všetkých milovníkov 
komfortu a pohodlia, ako aj pre rodiny s deťmi. 
Pre našich klientov máme pripravené elegantné 
ubytovanie v  architektonicky zaujímavo rieše-
nom rezorte, pozostávajúceho z  Chaika Resort: 
Chaika Beach a Chaika Arcadia a z hotela Chaika 
Metropol. Veľmi pôsobivé zariadenie ako i fareb-
né zladenie interiéru vytvára dojem exkluzivity 
skĺbujúcej v sebe históriu s modernou súčasnos-
ťou. V jedinečnom spa a wellness centre zaruče-
ne načerpáte nové sily a dokonale si oddýchne-
te. Nezabudnuteľné dovolenkové zážitky vo vás 
zanechá, len pár metrov cez plážovú promená-
du, šumiace priezračne čisté more so zlatistým 
pieskom, ponúkajúce hlavne deťom priestor 
na ich špliechajúce vodné radovánky a stavanie 
si hradov. Na  pláži však nájdete atrakcie nielen 
pre ne, ale i pre dospelých. Tí si môžu vyskúšať 
napríklad paragliding alebo adrenalínovú jazdu 
na vodnom skútri. Poznávaniachtiví návštevníci 
tejto destinácie určite uvítajú turistický vláčik 
premávajúci medzi Slnečným pobrežím a Nese-
barom, mestečkom s  malebnými romantickými 
zákutiami. Blízkosť centra Slnečného pobrežia 
od  hotelového komplexu poteší aj tých, ktorí 
počas svojej letnej dovolenky radi žijú rušnej-
ším nočným spoločenským životom. Množstvo 
barov, diskoték a reštaurácií s miestnymi špecia-
litami vám odhalí pravú tvár bulharského tem-
peramentu. Chaika Beach Resort takto vďaka 
svojej bohatej ponuke služieb, chutnej strave, či 
výbornej polohe v blízkosti mora i živého centra 
dokáže splniť každé dovolenkové prianie klien-
tov všetkých vekových kategórií. 

SLNEČNÉ POBREŽIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA

276



Bulharsko
SLNEČNÉ POBREŽIE

Wellness & Spa

na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón alebo te-
rasa s posedením • izby s výhľadom na more v ho-
telovej časti Chaika Beach za príplatok 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere 
podávané formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov a širokého výberu dezertov • ľahšie občer-
stvenie počas dňa: zmrzlina, káva, čaj a zákusky • 
hotelové bary ako aj plážový bar ponúkajú počas 
dňa alkoholické nápoje miestnej výroby (brandy, 
koňak, vodka, rôzne druhy likérov, biele a červe-
né víno, pivo) a  nealkoholické nápoje • ležadlá 
a  slnečníky pri bazénoch zdarma • jeden voľný 
vstup do aquaparku Atlantida v hotelovom kom-
plexe Royal Club Victoria v Elenite 

CENNÍK VIĎ STR. 403

VSTUP ZDARMA

Chaika Beach
Chaika Arcadia

Chaika Metropol
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Bulharsko

POLOHA: na okraji životom pulzujúceho strediska 
Slnečné pobrežie, ktoré patrí medzi najobľúbenejšie 
bulharské letoviská • len pár krokov od piesočnatej 
pláže s  pozvoľným vstupom do  mora vhodnej pre 
deti i  neplavcov • neďaleko rušného centra tejto 
časti strediska s  množstvom obchodíkov so suve-
nírmi, reštaurácií, barov, diskoték a nočných klubov 
• v blízkosti malebného historického mestečka Nese-
bar zapísaného na  zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO • autobusová zastávka neďaleko 
hotela umožňuje pravidelné spojenie s  ostatnými 
časťami letoviska

PLÁŽE: hotel sa nachádza približne 200 m od širo-
kej piesočnatej pláže s dunami vhodnej aj pre rodiny 
s deťmi a neplavcov, vďaka pozvoľnému vstupu  (sl-
nečníky a ležadlá za poplatok) • rôzne druhy masáží 
priamo na pláži • široká ponuka plážových a vodných 
športov (za poplatok) • štýlové bary poskytujúce ob-
čerstvenie a zábavu počas celého dňa i vo večerných 
hodinách

POPIS HOTELA: elegantná, vkusne zariadená 
vstupná hala s  posedením •  recepcia •  hotelová 
reštaurácia •  lobby bar so satelitnou TV • Wi-Fi pri-
pojenie • koktail bar • 2 fascinujúce vonkajšie bazény 
s  oddelenou časťou určenou pre najmenších náv-
števníkov • ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma 
• hotelový miniaquapark s pestrými toboganmi, kĺ-
začkami a vodným hradom • originálna pirátska loď 
vsadená do  rozprávkového bazénového komplexu 
• internetový kútik (za poplatok) • fitness centrum • 
kaderníctvo • obchodíky • zmenáreň • parkovisko

ŠPORT A ZÁBAVA: v hoteli sa nachádza detský mi-
niaquapark • fitness • biliard • stolný tenis • bowling 
club v blízkosti hotela • vodné športy a ďalšie aktivi-
ty na  pláži: parasailing, paragliding, vodné bicykle, 
vodné skútre (za poplatok) • ponuka masáží (za po-
platok) • plážový volejbal • plážový futbal • požičov-
ne aút • v blízkosti zábavných a nákupných možnos-
tí, ktoré ponúka centrum letoviska Slnečné pobrežie 
• len 15 minút chôdze od  mestečka Nesebar, ktoré 

Kotva HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 270 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 308 EUR/8 DNÍ LET

WWW.KOTVAHOTEL.COM

Na rozhraní najvyhľadávanejšieho bulharského stre-
diska Slnečné pobrežie a historického mestečka Nese-
bar leží moderný hotel ako stvorený pre rodinnú do-
volenku – hotel Kotva. Zrekonštruované izby, moderný 
interiér, príjemný personál, či chutná strava je len časť 
z  toho, čo vám tento skvelý hotel ponúka. Vhodne 
umiestnené bazény po jeho oboch stranách uspokoja 
potreby všetkých dovolenkárov. Jeden z nich je určený 
pre plavcov a tých, ktorí si v pokoji chcú vychutnávať 
slnečné lúče. Druhý patrí všetkým hosťom, ktorí sa 
túžia bezprostredne zabávať v miniaquaparku. Origi-
nálny pool bar vám poskytne občerstvenie v podobe 
rôznych nápojov priamo pri bazéne. Tú správnu bodku 
za bezchybne stráveným dňom dá určite príjemná pre-
chádzka popri pláži do neďalekého mestečka Nesebar.

SLNEČNÉ POBREŽIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Bulharsko
SLNEČNÉ POBREŽIE

Waterpark 

vás očarí úzkymi kamennými uličkami, malebnými 
kostolíkmi a typickou bulharskou atmosférou

UBYTOVANIE: zrekonštruované, moderne za-
riadené 2 - lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • priestrannejšie, 2 - lôžkové rodin-
né izby s možnosťou až troch prísteliek určené pre 
rodiny s deťmi • klimatizácia • TV • telefón • chladnič-
ka • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a  večere for-
mou chutných švédskych stolov s pestrou ponukou 
bulharských a medzinárodných jedál. V prípade zá-
ujmu možnosť ubytovania iba s raňajkami.

 SENECA KLUB: na spestrenie dovolenkového 
pobytu s vašimi ratolesťami sme vám tento rok pri-
pravili počas mesiacov júl a august denný animačný 
klub so slovensky hovoriacim animátorom.

CENNÍK VIĎ STR. 402 
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Dunav HOTEL

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA

Bulharsko

POLOHA: príjemný a uplynulými sezónami preve-
rený hotel, ktorý sa stále teší veľkej obľube u našich 
klientov, nájdete v širšom centre známeho a vyhľa-
dávaného letoviska Slnečné pobrežie • v  blízkosti 
živej nákupnej promenády s množstvom obchodí-
kov so suvenírmi a  oblečením, reštaurácií s  typic-
kou bulharskou atmosférou a  romantickým pose-
dením na  terasách, so záplavou barov a  diskoték 
a  s  ďalšími dovolenkovými atrakciami pre veľkých 
i malých návštevníkov • približne 3 km od historic-
kého mestečka Nesebar, kam premáva pravidelná 
autobusová doprava alebo atraktívny turistický 
vláčik • hotel je vzdialený približne 250 m od pláže

PLÁŽE: široká priestranná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným pre rodiny s deťmi 
alebo pre menej zdatných plavcov • ležadlá a slneč-
níky na  pláži (za  poplatok) • široká paleta vodných 
a plážových športov (za poplatok) • plážová prome-
náda s množstvom atrakcií a možností občerstvenia 
v reštauráciách a kioskoch

POPIS HOTELA: vstupná hala s vonkajším i vnútor-
ným sedením • recepcia • trezory na recepcii (za po-
platok) •  zmenáreň •  Wi-Fi pripojenie • lobby bar 
• výťahy • reštaurácia so sedením na vonkajšej terase 
• bazén s oddelenou časťou určenou pre deti • slneč-
ná terasa so slnečníkmi a ležadlami zdarma • bar pri 
bazéne a  snack bar •  upravená záhrada s  detským 
ihriskom • parkovisko

ŠPORT A ZÁBAVA: fitness centrum • biliard • vod-
né a plážové športy na blízkej pláži strediska Slnečné 
pobrežie (za poplatok) • v blízkosti hotela sa nachá-
dzajú tenisové kurty, minigolf a  kolotoče • masáže 
• sauna • v  okolí hotela štýlové reštaurácie, koktail 
bary, karaoke bary a diskotéky 

UBYTOVANIE: moderne a  príjemne zariadené 2 - 
lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek • klimatizácia • TV • telefón • chladnička • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) • sušič na 
vlasy • balkón s posedením 

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 312 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 350 EUR/8 DNÍ LET

WWW.HOTEL-DUNAV.COM

Klientami obľúbený all inclusive hotel nachádza-
júci sa v blízkosti centra populárneho a vyhľadá-
vaného letoviska Slnečné pobrežie radi odpo-
ručíme i  náročnejším klientom. Toto stredisko 
je naozaj pripravené splniť dovolenkové priania 
malých aj veľkých návštevníkov, pre ktorých je tu 
lákavá bohatá ponuka vodných športov a tematic-
kých ihrísk, tí najmenší určite neodolajú skvelému 
aquaparku s  množstvom tobogánov a  kĺzačiek. 
Gurmáni môžu navšíviť niektorú z  miestnych 
reštaurácií rozmiestnených na  plážovej prome-
náde, k príjemnému posedeniu pri popoludňajšej 
šálke kávy vás zlákajú útulné kaviarničky. Všetky 
tieto lákadlá máte na dosah od moderne vybave-
ného hotela Dunav. Ten vám poskytne dovolenko-
vé ubytovanie vo vkusne zariadených dvojposte-
ľových izbách s prístelkou alebo v priestrannejších 
izbách určených pre rodiny s  deťmi. Nespornou 
prednosťou hotela je, okrem jeho skvelej po-
lohy, i  nádherná udržiavaná záhrada s  veľkým 
priestranným bazénom, s  oddychovou zónou so 
slnečníkmi a  ležadlami zvádzajúcimi k  sladkému 
leňošeniu pod príjemne hrejivými lúčmi bulhar-
ského slnka. Ústretový personál, výborná a pestrá 
strava v  kombinácii s  množstvom doplnkových 
služieb určených na vyplnenie vašich letných dní, 
sú zárukou strávenia kvalitného dovolenkové-
ho pobytu v  centre letoviska. Živý ruch a  pravú 
pulzujúcu atmosféru tohto turistického strediska 
určite ocenia všetky vekové kategórie návštevní-
kov, najmenších dovolenkárov nevynímajúc. A ak 
zatúžite po  romantických prechádzkach, neďa-
leké malebné mestečko Nesebar s  dláždenými 
uličkami lemovanými drevenými domčekmi je len 
na dosah od vášho dovolenkového domova. Hotel 
Dunav je naša, uplynulými sezónami overená uby-
tovacia kapacita, ktorá si zachováva vašu stabilnú 
priazeň a  popularitu. Veríme, že tomu tak bude 
i počas tohtoročných letných mesiacov.

SLNEČNÉ POBREŽIE

280



Bulharsko

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere ser-
vírované formou pestrých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov •  počas obedov a  večerí 
sú v  ponuke jedlá domácej bulharskej aj medzi-
národnej kuchyne • v  hotelových baroch sa po-
dávajú miestne alkoholické nápoje (gin, whisky, 
mastika, koňak, vodka, rôzne likéry, biele a červe-
né víno, pivo) a nealkoholické nápoje (voda, cola, 
mirinda, 7UP) • teplé nápoje zahŕňajú: kávu, čaj, 
mlieko, kakao • v  bare pri bazéne sa počas dňa 
okrem alkoholických a  nealkoholických nápojov 
podáva aj zmrzlina a koláčiky • v snack bare vám 
v popoludňajších hodinách ponúknu menšie ob-
čerstvenie, pizzu, špagety a  nápoje •  ležadlá, sl-
nečníky a matrace pri bazéne zdarma. 

CENNÍK VIĎ STR. 403

SLNEČNÉ POBREŽIE
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Bulharsko

POLOHA: v širšom centre obľúbeného a vyhľadá-
vaného bulharského letoviska Slnečné pobrežie • 
v pokojnejšej časti strediska s veľkým množstvom 
rôznych obchodíkov so suvenírmi, s tematickými 
reštauráciami, kaviarňami, barmi, diskotékami 
a ďalšími dovolenkovými atrakciami pre deti i do-
spelých • cca 250 m od  slnkom vyhriatej zlatistej 
pláže • 5 km od  známeho historického mestečka 
Nesebar, pravidelné spojenie je zabezpečené au-
tobusom alebo turistickým vláčikom

PLÁŽE: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným pre menej zdatných plav-
cov, či rodiny s malými deťmi • slnečníky a ležadlá 
(za poplatok) • veľký výber vodných a plážových 
športov a atrakcií

POPIS HOTELOV: hotelový areál sa skladá 
z dvoch budov a starostlivo udržiavanej záhrady 
• priestranná a vzdušná hotelová hala s recepciou 
a s príjemným posedením • dve hotelové reštau-

rácie umožňujúce aj vonkajšie sedenie • lobby bar 
• zmenáreň • nočný bar • výťah • vonkajší bazén 
s  prírodnou minerálnou vodou a  s  oddelenou 
časťou pre deti • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • pool bar • wellness centrum (rôzne 
druhy masáží, kakaová terapia, bahenná tera-
pia, hydromasážna vaňa, Thalasso kúpeľ a ďalšie 
za poplatok) • fitness • kaderníctvo • kozmetika • 
minimarket • hotelové parkovisko pred hotelom 
• biliard • multifunkčné ihrisko • detské ihrisko • 
veľký šach • minigolf

ŠPORT A  ZÁBAVA: volejbalové a  futbalové ih-
risko • hotelové animácie počas dňa • večerný ani-
mačný program • wellness centrum (za poplatok) 
• fitness, stolný tenis, biliard (za poplatok) • široká 
paleta športovísk v  okolí hotela •  v  letovisku sa 
nachádza obľúbený Action aquapark • zábavný 
lunapark • diskotéky • kasína 

UBYTOVANIE: moderne a  vkusne zariadené 

Wela HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 305 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 343 EUR/8 DNÍ LET

WWW.WELAHOTEL.COM

I tento rok vám dávame do pozornosti mimoriad-
ne obľúbený hotel Wela. Množstvo každoročne 
sa vracajúcich spokojných klientov je dôkazom 
kvality tohto príjemného moderného hotela. 
Bezpochyby uspokojí dovolenkové predstavy 
tých, čo hľadajú kvalitu, široký výber služieb pre 
dospelých i  deti a  v  neposlednom rade tichšie 
prostredie ďalej od  najrušnejšej časti letoviska 
Slnečné pobrežie, s ktorou ho ale spája pravidel-
né autobusové spojenie. Pestrá a chutná strava 
formou all inclusive, veľký bazén s  prírodnou 
minerálnou vodou a  wellness centrum s  ponu-
kou rôznych druhov masáží a relaxačných terapií 
dodávajú tomuto hotelu jedinečnosť. Aby sme 
sa ešte viac priblížili potrebám našich klientov, 
v  ponuke hotela Wela nechýba stravovanie for-
mou all inclusive. Hotelový animačný tím má pre 
vás pripravené denné i večerné aktivity, pri kto-
rých sa zabavia malí i  veľkí dovolenkári. Je zá-
rukou neopakovateľných dovolenkových chvíľ, 
radosti z  pohybu, zábavy a  nenapodobiteľné-
ho detského smiechu. Šum mora si vychutnáte 
na  jemnej piesočnatej pláži v  blízkosti hotela, 
kde je okrem originálnych barov s občerstvením 
a  nevtieravými chytľavými letnými melódiami, 
pripravená široká paleta športového vyžitia ako 
potápanie, vodné lyže, parasailing. . . Na svoje si 
prídu aj milovníci histórie, ktorí môžu navštíviť 
len 5 km vzdialené známe historické mestečko 
Nesebar. Potulky jeho romantickými staroby-
lými uličkami vám spríjemnia krčmičky, kde 
môžete vyskúšať čo-to z  originálnej bulharskej 
kuchyne. Bicykel alebo loď vám zase umožní 
spoznať okolie vašej dovolenkovej destinácie, 
odhaľujúce zaujímavosti tejto balkánskej kra-
jiny. Výborný pomer kvality a  ceny je ideálnou 
ponukou na strávenie kvalitnej dovolenky plnej 
nezabudnuteľných zážitkov.

SLNEČNÉ POBREŽIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
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Bulharsko
SLNEČNÉ POBREŽIE

dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • klimatizácia • TV • telefón • chladnička, 
resp. minibar • trezor (za poplatok) • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) 
• sušič na vlasy • balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere podávané formou bohatých a 
chutných švédskych stolov vrátane nápojov • 
ľahšie občerstvenie podávané počas dňa - pizza, 
koláčiky, ovocie, káva, čaj • barbecue bar • lobby 
bar • nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje 
domácich značiek a koktaily • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma • celodenné a večerné medzi-
národné hotelové animácie

CENNÍK VIĎ STR. 403
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Bulharsko

POLOHA: na okraji novovybudovanej časti v  čo-
raz viac obľúbenom letovisku Sveti Vlas • priamo na 
pláži s  jemným pieskom • 3 km od centra letoviska 
s nákupnými a zábavnými možnosťami • 7 km od vy-
hľadávaného Slnečného pobrežia a 14 km od histo-
rického Nesebaru (pravidelné autobusové spojenie) 
• aquapark v letovisku Elenite vzdialený iba 1,5 km 

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, ideálna pre neplavcov a rodiny s menšími 
deťmi • slnečníky a ležadlá (za poplatok)

POPIS HOTELA: priestranná vstupná hala s recep-
ciou a posedením • Wi-Fi pripojenie na recepcii • tre-
zory na recepcii (za poplatok) • lobby bar • pool bar • 
snack bar • Irish bar • hlavná reštaurácia s vonkajšou 
terasou a  krásnym výhľadom na more • a´la carte 
reštaurácia s výbornou bulharskou a mediteránskou 
kuchyňou • bazén • detský bazén • jacuzzi • terasa pri 
bazéne s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • výťahy • 
obchodík • sauna • detské ihrisko • parkovisko

ŠPORT A  ZÁBAVA: masáže • biliard • šipky • stolný 
tenis • fitness 

UBYTOVANIE: elegantné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou jednej prístelky • TV • minibar • telefón • kli-
matizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením • väčšina 
izieb s  výhľadom na more • priestranné štúdiá s  2 
klasickými lôžkami a s možnosťou až troch prísteliek 
• kuchynský kút • TV • telefón • klimatizácia • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) • sušič na 
vlasy • balkón s posedením a výhľadom na more 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere podávané formou chutných švédskych stolov 
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje • ľahšie 
občerstvenie počas dňa - zmrzlina, snacky, káva, čaj • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne • stolný tenis • fitness 

CENNÍK VIĎ STR. 404

Caesar Palace HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 340 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 378 EUR/8 DNÍ LET

WWW.ELINABG.COM

Ak dávate prednosť pokojnej dovolenke s očaru-
júcou panorámou zelenej prírody navôkol, vitaj-
te na správnom mieste. Toto všetko v kombinácii 
s  kvalitnými službami all inclusive, elegantným 
ubytovaním a  výbornou stravou dotvára ideálny 
predpoklad na strávenie skvelej dovolenky. Hotel 
Caesar Palace je našou starostlivo vybranou no-
vinkou, ktorej najväčším atribútom je však závi-
denia hodná poloha - priamo na slnkom zaliatej 
piesočnatej pláži. Svoje dovolenkové chvíle si mô-
žete spestriť príjemnými prechádzkami napríklad 
aj v malebnom miestnom prístave odkiaľ sa môže-
te loďkou dopraviť až do úchvatného historického 
mestečka Nesebar s nezameniteľnou romantickou 
atmosférou. A pre tých, ktorí by predsa len zatúžili 
po nočnom živote, Slnečné pobrežie vás očakáva. 

SVETI VLAS
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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HOTEL Burgas Beach

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 368 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 406 EUR/8 DNÍ LET

WWW.HOTELBURGAS.EU

Hotel Burgas Beach sa nachádza v blízkosti nákupných 
a zábavných možností obľúbeného letoviska Slnečné 
pobrežie. Pýchou hotela, ktorý  je majestátne vsa-
dený do chránených piesočnatých dún a  pozostáva 
z hlavnej budovy a novovybudovaného bazénového 
komplexu s toboganmi, je prekrásna široká pláž s tým 
najjemnejším pieskom. V  našej ponuke je novinkou 
a odporúčame ho všetkým, ktorí obľubujú či už sladké 
leňošenie na priestrannej terase pri belasom bazéne, 
alebo na slnkom zaliatej pláži, ale zároveň chcú byť na 
blízku možnostiam nákupov a zábavy počas horúcich 
letných večerov. Klientom všetkých vekových kategó-
rií poskytne tento hotel príjemné ubytovanie a široké 
spektrum kvalitných služieb vo svojej triede, ktoré 
ocenia nielen dvojice, ale i rodiny s deťmi. 

POLOHA: blízko centra obľúbeného letoviska Sl-
nečné pobrežie pulzujúceho rušným dovolenkovým 
životom • priamo na nádhernej širokej piesočnatej 
pláži • autobusové spojenie s  ostatnými časťami 
strediska i historickým mestečkom Nesebar

PLÁŽE: prekrásna široká piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora priamo pred hotelom • ideál-
na aj pre neplavcov a rodiny s menšími deťmi • slneč-
níky a ležadlá (za poplatok) 

POPIS HOTELA: moderná vstupná hala s recepciou • 
Wi-Fi pripojenie v lobby • zmenáreň • priestranná hote-
lová reštaurácia • lobby bar • novovybudovaný bazéno-
vý komplex s toboganmi a oddelenou časťou pre deti • 
bar pri bazéne • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • 
masáže • fitness centrum (zdarma) • sauna

ŠPORT A  ZÁBAVA: šipky • šach • plážový volejbal 
• zumba • tanečné kurzy • medzinárodné hotelové 
animácie pre deti a dospelých • široké spektrum špor-
tových aktivít a  atrakcií pre deti i  dospelých na  pláži: 

paragliding, vodné bicykle, vodné skútre, jazda na na-
fukovacom banáne ťahanom motorovým člnom • aqu-
apark priamo v stredisku Slnečné pobrežie • bary a zá-
bavné podniky so živou hudbou a tanečnými terasami 
v neďalekom centre letoviska

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky • klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor • minibar 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a suši-
čom na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere podávané formou chutných švédskych stolov 
v hotelovej reštaurácii • 2 x týždenne tematické večere 
• miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje • ľahšie 
občerstvenie vo vyhradených hodinách - zmrzlina, ko-
láčiky, snacky, káva, čaj • ležadlá a slnečníky pri bazéne • 
medzinárodné hotelové animácie pre deti a dospelých

CENNÍK VIĎ STR. 404

SLNEČNÉ POBREŽIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Bulharsko

Trakia HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 277 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 315 EUR/8 DNÍ LET

WWW.HOTELTRAKIA.EU

Priamo v  srdci Slnečného pobrežia, pulzujúcom 
rušným životom sa nachádza hotel Trakia. Ponúka 
pohodlne zariadené izby, kde na  vás čaká ochotný 
hotelový personál pripravený splniť vaše priania. 
Osviežujúci bazénový komplex vám dodá počas ho-
rúcich letných dní potrebnú energiu. Deti sa určite 
potešia toboganom a  detskému ihrisku, zatiaľ čo vy 
si môžete vychutnať relax vo vírivkách. Bazénový bar 
vás privíta sviežim koktailom a skvelé jedlo si môžete 
dopriať na  vonkajšej terase. Štýlová reštaurácia v  ob-
jatí záhrady s očarujúcim vodopádom je tým pravým 
miestom na  romantické posedenia. Plážové bary 
s úchvatným výhľadom na morské vlny vám doprajú 
nezabudnuteľný zážitok. Hotel Trakia v  príťažlivom 
prostredí vám dokáže, že sny sa môžu stať realitou.

POLOHA: v  obľúbenom turistickom letovisku Sl-
nečné pobrežie • v blízkosti živého centra s obchod-
nou promenádou a množstvom atrakcií • pravidelné 
autobusové spojenie s historickým mestečkom Ne-
sebar • v stredisku premáva aj vyhliadkový turistický 
vláčik • 200 m od pláže 

PLÁŽE: široká piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora je vhodná pre deti i  neplavcov • sl-
nečníky a  ležadlá na  pláži (za  poplatok) • pestrá 
paleta vodných športov : paragliding, vodné bicykle, 
windsurfing

POPIS HOTELA: štýlová vstupná hala s recepciou • 
zmenáreň • trezory na recepcii (za poplatok) • reštau-
rácia s terasou • lobby bar • záhradná kaviareň • pool 
bar • moderný a atraktívny bazénový komplex s to-
boganom • terasa na slnenie • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (zdarma) • detské ihrisko 

ŠPORT A  ZÁBAVA: v  blízkosti tenisové kurty 
(za poplatok) • stolný tenis • šípky • biliard (za popla-

tok) • bohaté možnosti vodných a plážových aktivít 
• v  okolí obchodíky so suvenírmi, reštaurácie, bary 
a diskotéky

UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia • SAT TV 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere sú 
podávané formou chutných švédskych stolov v ho-
telovej reštaurácii s  terasou vrátane miestnych al-
koholických a nealkoholických nápojov • ľahšie ob-
čerstvenie počas dňa – zmrzlina, koláčiky, káva, čaj 
• vo vyhradených hodinách konzumácia miestnych 
alkoholických a  nealkoholických nápojov v  lobby 
bare a v pool bare • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
(zdarma) 

CENNÍK VIĎ STR. 403

SLNEČNÉ POBREŽIE
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FIRST MOMENT
BONUS
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OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 347 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 385 EUR/8 DNÍ LET

WWW.TRAKIAPLAZA.EU

Trakia Plaza je sesterským hotelom nášho ove-
reného a mimoriadne obľúbeného hotela Trakia. 
Preto sme sa rozhodli ho zaradiť do našej ponuky 
ako tohtoročnú novinku. Veríme, že jeho služby 
na kvalitnej úrovni vás presvedčia o správnosti 
výberu a vašu zaslúženú dovolenku si vychutná-
te podľa vytúžených predstáv. Výborná poloha 
na skok od všetkého zaujímavého je ďalším z 
jeho atribútov. Rozhodne vás zaujme neštan-
dardne riešený bazénový komplex s mimoriadne 
príjemne dýchajúcou atmosférou navôkol, kde 
svoje miesto nájdu či už malí, ale aj veľkí dovo-
lenkári. Hotelový šéfkuchár sa naopak postará o 
dokonalú harmóniu chutí, kde si v štýlovom pro-
stredí reštaurácie vychutnáte skvelé jedlo.

POLOHA: v blízkosti centra obľúbeného letoviska 
Slnečné pobrežie s  množstvom obchodíkov, reštau-
rácií, barov, diskoték a ďalších dovolenkových atrakcií 
pre deti i dospelých • pravidelné autobusové spojenie 
s ostatnými časťami Slnečného pobrežia ako aj s his-
torickým malebným mestečkom Nesebar zapísaným 
na zozname UNESCO • cca 200 m od piesočnatej pláže

PLÁŽE: široká pláž so zlatistým jemným pieskom 
a  pozvoľným vstupom do  mora ideálnym pre malé 
deti • pestrý výber vodných športov a atrakcií • slneč-
níky a ležadlá (za poplatok) 

POPIS HOTELA: moderná vstupná hala s  recep-
ciou a príjemným posedením • zmenáreň • Wi-Fi pri-
pojenie • trezory na recepcii (za poplatok) • štýlová 
reštaurácia „Chuchura, ktorá je súčasťou hotelové-
ho areálu s výbornou kuchyňou • lobby bar • pool 
bar • výťahy •  záhradné posedenie • atraktívny ba-
zénový komplex s toboganmi (spoločný pre hotely 
Trakia Plaza a Trakia) • detský bazén so šmykľavka-

mi• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • inter-
netový kútik • obchodík • parkovisko

ŠPORT A  ZÁBAVA: šipky • šach • v  blízkosti teni-
sové kurty (za poplatok) • v letovisku široká ponuka 
rôznych atrakcií aj pre deti a dospelých • kolotoče • 
aquapark • bohaté možnosti vodných a  plážových 
aktivít • v okolí diskotéky a kasína 

UBYTOVANIE: komfortné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • chladnička, 
resp. minibar • SAT TV • telefón • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere servíro-
vané formou chutných švédskych stolov v reštaurácii 
„Chuchura“ • lokálne alkoholické a  nealkoholické ná-
poje • ľahšie občerstvenie počas dňa – snacky, koláčiky, 
zmrzlina, káva a čaj • slnečníky a ležadlá pri bazéne 

CENNÍK VIĎ STR. 404

HOTEL Trakia Plaza

SLNEČNÉ POBREŽIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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POLOHA: v  južnej časti obľúbeného a  vyhľadá-
vaného letoviska Slnečné pobrežie s množstvom 
rôznorodých obchodíkov, reštaurácií ponúkajú-
cich skvelú bulharskú aj svetovú kuchyňu, barov, 
diskoték a  ďalších dovolenkových atrakcií pre 
deti i dospelých • pravidelné spojenie s centrom 
letoviska je zabezpečené turistickým vláčikom 
alebo autobusom, rovnako ako aj s  historickým 
mestečkom Nesebar s  množstvom zaujímavých 
kultúrnych pamiatok a  s  výbornými nákupnými 
možnosťami • 37 km od  medzinárodného letis-
ka v  Burgase • 3 km od aquaparku na Slnečnom 
pobreží s  veľkým počtom bazénov, toboganov 
a  iných zábavných lákadiel • cca 200 m od nád-
hernej piesočnatej pláže

PLÁŽE: široká pláž so zlatistým jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora dlhá 8 km  •  vhod-
ná aj pre malé deti a  neplavcov • pestrý výber 
vodných športov a  atrakcií  • slnečníky a  ležadlá 
(za poplatok) 

POPIS HOTELA: priestranná vstupná hala s  re-
cepciou • zmenáreň • trezor na  recepcii (za po-
platok) • hlavná  reštaurácia s príjemným vonkaj-
ším posedením •  2* časť s vlastnou reštauráciou 
určenou iba pre raňajky (platí len pre klientov 
ubytovaných v 2* časti, obedy a večere sú podá-
vané v spoločnej hlavnej reštaurácii) • lobby bar • 
pool bar • bazén s oddelenou časťou pre deti so 
slnečníkmi a ležadlami (zdarma) • detské ihrisko • 
masáže (za poplatok) • lekár • hotelové parkovis-
ko (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA: stolný tenis • volejbal • masá-
že • biliard (za poplatok) • tenisové kurty (za po-
platok) • multifunkčné ihrisko vhodné na hranie 
futbalu a basketbalu (za poplatok)

UBYTOVANIE: ponúkame 2 typy izieb: v 2 * čas-
ti 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky 
• starší jednoduchý nábytok • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) • balkón s  po-

OFICIÁLNA TRIEDA: **/***

OD 235 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 273 EUR/8 DNÍ LET

WWW.PARKHOTELCONTINENTAL.COM

Sme radi, že vám aj tento rok môžeme ponúk-
nuť tento skvelý hotel s  vynikajúcou polohou. 
Nájdete ho ukrytý v južnej časti strediska Slneč-
né pobrežie v  objatí tichého píniového lesíka, 
len na skok od krásnej a  širokej zlatistej pláže 
s  jemným pieskom. Príjemnú atmosféru pod-
čiarkuje i veľký hotelový bazén spolu s pool ba-
rom. Pohodlne a  účelne zariadené 2* a  3* izby 
vás privítajú pôsobivým výhľadom na hotelový 
areál. Naši klienti v  hoteli iste ocenia ponuku 
služieb all inclusive a  vynikajúcu kuchyňu, kto-
rou sa tento hotel môže právom pýšiť. Ak sa pri 
výbere vašej letnej dovolenky rozhodnete pre 
Park Hotel Continental, určite neoľutujete. Vý-
borná poloha v  blízkosti centra, kvalita služieb 
a príjemné prostredie vás presvedčia o  tom, že 
ste si vybrali správne. Ak zatúžite po aktívnom 
oddychu, čaká na vás rušné centrum obľúbe-
ného Slnečného pobrežia lákajúce obchodíkmi 
nielen so suvenírmi ako aj množstvom reštau-
rácií, diskoték a  pre tých odvážnejších, ktorí sú 
vyznávači adrenalínu a  radi zažívajú nové veci, 
má toto letovisko pripravené rôzne zaujímavé 
atrakcie. Jedinečná blízkosť historického mes-
tečka Nesebar láka na chvíľu sa preniesť do dôb 
dávno minulých, kde pri potulkách krivoľakými 
úzkymi uličkami môžete zažiť neopakovateľnú 
romantickú atmosféru. Zastavte sa v miestnych 
obchodíkoch so širokým výberom striebra, 
rozličných kožených výrobkov alebo potešte 
svojich blízkych milým darčekom z  dovolen-
ky. Po prechádzke týmto čarovným miestom si 
doprajte dúšok lahodného bulharského vína za 
doprovodu šumiaceho mora. Príjemne unavení 
letnou večernou atmosférou malebného mes-
tečka Nesebar sa budete tešiť na ďalší z  vašich 
dovolenkových dní, plných   mora, slnka, oddy-
chu a nezabudnuteľných zážitkov. 

SLNEČNÉ POBREŽIE

Park Hotel Continental HOTEL

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Bulharsko
SLNEČNÉ POBREŽIE

sedením • v  3* časti zrekonštruované 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• TV • telefón • chladnička, resp. minibar • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere sú 
servírované formou chutných a  pestrých švéd-
skych stolov • miestne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v bare pri bazéne • ľahšie ob-
čerstvenie podávané vo vyhradených hodinách 
počas dňa – pizza, sendviče, koláčiky, zmrzlina, 
káva a  čaj • jedenkrát za  týždeň tematický bul-
harský večer s  bulharskou kuchyňou • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne (zdarma) 
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POLOHA: neďaleko centra letoviska Slnečné po-
brežie • cca 200 m od vyhľadávanej pláže • v blíz-
kosti nákupných možností a  čulého nočného 
života vhodného pre všetky vekové kategórie • 
pravidelné autobusové spojenie s ostatnými čas-
ťami strediska a so starým Nesebarom

PLÁŽE: Modrou vlajkou EÚ ocenená piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora, ideálna pre 
neplavcov a  rodiny s  menšími deťmi •  slnečníky 
a  ležadlá (za  poplatok) • občerstvenie, plážové 
bary a reštaurácie na plážovej promenáde

POPIS HOTELA: priestranná vstupná hala s  re-
cepciou • zmenáreň • úschovňa batožiny • príjem-
né posedenie s  TV •  trezory na  recepcii (za  po-
platok) •  internetový kútik (za  poplatok) •  lobby 
bar •  kozmetika •  kaderníctvo •  masáže •  štýlová 
reštaurácia s  vonkajším sedením a  živou hud-
bou • rozľahlý bazén s oddelenou časťou pre deti 
• pool bar • terasa pri bazéne s ležadlami (zdarma)

ŠPORT A ZÁBAVA: masáže • pestrá ponuka rôz-
nych športových aktivít ponúkaných priamo v le-
tovisku (za poplatok) • bohatý výber zaujímavých 
plážových športov a atrakcií pre deti i dospelých 
• v blízkosti hotela aquapark • kolotoče • bunge-
ejumping •  vodné športy •  neďaleko požičovňa 
bicyklov •  v  okolí hotela sa nachádzajú štýlové 
reštaurácie aj so živou hudbou a  bulharskými 
špecialitami pripravovanými na  grile, koktail 
bary, diskotéky • široká ponuka atraktívnych fa-
kultatívnych výletov k zakúpeniu priamo u našich 
delegátov

UBYTOVANIE: moderne zrekonštruované 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • TV 
• chladnička, resp. minibar • telefón • klimatizácia 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• balkón s posedením 

STRAVOVANIE: raňajky formou švédskych stolov

CENNÍK VIĎ STR. 402

Sredec HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 207 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 245 EUR/8 DNÍ LET

Príjemný a priateľský hotel nájdete v srdci letoviska 
Slnečné pobrežie. Obľúbený je najmä pre svoju je-
dinečnú atmosféru a nádherný bazén, v ktorom sa 
môžete osviežiť počas horúcich letných dní. Jeho 
služby využívajú nielen hoteloví hostia, ale aj náv-
števníci zo širokého okolia, ktorí oceňujú špeciality 
kuchyne podávané v štýlovej hotelovej reštaurácii. 
Hotel leží neďaleko krásnej širokej pláže s jemným 
pieskom, pozvoľne sa zvažujúcej do mora, ktorá je 
vhodným miestom vodných radovánok najmä pre 
rodiny s  deťmi. Stredisko ponúka veľa možností 
spoločenského, kultúrneho a  športového vyžitia. 
Reštaurácie, kaviarne, bary a  diskotéky vytvárajú 
dokonalú turistickú kulisu. Okrem zábavy a oddy-
chu si môžete spestriť svoju dovolenku absolvova-
ním niektorého z fakultatívnych výletov a spoznať 
tak i ďalšie krásy tejto krajiny.

SLNEČNÉ POBREŽIE

seneca.sk/video

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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HOTEL Azurro

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 270 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 308 EUR/8 DNÍ LET

Obľúbené dovolenkové letovisko Slnečné po-
brežie prekypujúce pulzujúcim životom má pre 
vás ďalšiu skvelú ponuku. Hotel Azurro s veľkým 
vonkajším bazénom je tým pravým miestom, 
kde bezpochyby strávite so svojou rodinou tie 
najkrajšie letné dni. Úkryt pred horúcimi slneč-
nými lúčmi nájdete v tieni stromov a osviežiť sa 
môžete chladivými nápojmi v  pool bare. Vaše 
ratolesti sa tu nudiť určite nebudú. Keď sa do-
sýtosti vyšantia v bazéne, môžu stavať pieskové 
hrady na  zlatistej pláži s  pozvoľným vstupom 
do  mora. Omamná vôňa vynikajúcej kuchyne 
vás zavedie do  štýlovej reštaurácie, kde si vy-
chutnáte nielen výborné jedlo, ale aj príjemnú 
atmosféru. Perfektné spojenie kvalitných hote-
lových služieb a prívetivého personálu je kombi-
náciou, ktorú naši klienti zaručene ocenia.

POLOHA: blízko centra obľúbeného letoviska Sl-
nečné pobrežie pulzujúceho rušným dovolenko-
vým životom • 35 km od  letiska v Burgase • 200 m 
od  pláže • v  bezprostrednej blízkosti nákupných 
možností vrátane obchodíkov so suvenírmi 

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora ocenená Modrou vlajkou EÚ • ideálna pre 
neplavcov a  rodiny s  menšími deťmi •  slnečníky 
a ležadlá (za poplatok) • občerstvenie, plážové bary 
a reštaurácie na plážovej promenáde

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou a  tele-
víznou miestnosťou • Wi-Fi na recepcii • zmenáreň • 
trezor (za poplatok) • reštaurácia • lobby bar • von-
kajší bazén s  pool barom a  oddelenou časťou pre 
deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • masá-
že • fitness centrum (zdarma) • kaderníctvo

ŠPORT A  ZÁBAVA: široké spektrum športových 
aktivít a  atrakcií pre deti i  dospelých na  pláži: pa-
ragliding, vodné bicykle, vodné skútre, jazda na na-

fukovacom banáne ťahanom motorovým člnom • 
aquapark priamo v stredisku Slnečné pobrežie • te-
nisové kurty • plážový volejbal • diskotéky • karaoke 
• kasíno • reštaurácie • bary a zábavné podniky so 
živou hudbou a tanečnými terasami

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej 
prístelky • klimatizácia • SAT TV • telefón • chladnička, 
resp. minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou alebo vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE: formou all inclusive 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a  večere for-
mou chutných švédskych stolov v hotelovej reštau-
rácii • počas obedov možnosť občerstvenia vo forme 
fastfoodu v barbecue reštaurácii pri bazéne • miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje • v popolud-
ňajších hodinách servírované ľahké občerstvenie 
a nápoje • ležadlá a slnečníky pri bazéne • fitness

CENNÍK VIĎ STR. 403
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Atos HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 179 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 217 EUR/8 DNÍ LET

Hotel Atos sa nachádza v  južnej, tichšej časti 
Slnečného pobrežia, avšak neďaleko od  jeho ži-
vého, dovolenkovou atmosférou pulzujúceho 
centra. Architektonicky zaujímavo riešený hotel 
postavený v  polkruhovitom tvare vytvára doko-
nalé súkromie pre oddych pri bazéne, ktorého 
výhodou je oddelená detská časť. Tu si môže-
te naozaj nerušene vychutnávať príjemné lúče 
bulharského slnka alebo relaxovať so zaujíma-
vou knižkou v  ruke pod slnečníkom. Ubytovanie 
v  moderne zariadených priestranných izbách 
za  výhodnú cenu uspokojí stredne náročných 
klientov. Jeho polohu, vybavenie a neďalekú pláž 
s  pieskom farby zlata a  s  pozvoľným vstupom 
do  mora ocenia aj rodiny s  deťmi. Dovolenku si 
môžete spestriť návštevou aquaparkov alebo prí-
jemným výletom na bicykli po pobreží. 

POLOHA: v  južnej časti letoviska •  približne 10 
minút pešej chôdze  od  zlatistej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • cca 500 m od nákupných 
a  zábavných možností rušného centra strediska 
s barmi, reštauráciami a obchodíkmi • pravidelné 
autobusové spojenie s centrom Slnečného pobre-
žia a starým Nesebarom • turistický vláčik

PLÁŽE: Modrou vlajkou ocenená široká pie-
sočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora, čo 
ocenia predovšetkým rodiny s  deťmi a  neplav-
ci •  slnečníky a  ležadlá na  pláži (za  poplatok) 
• v blízkosti pláže unikátne pieskové duny • široká 
ponuka plážových atrakcií a  športových aktivít • 
neďaleko známa Cacao Beach s  barmi a  diskoté-
kami priamo na pláži pod holým nebom

POPIS HOTELA: recepcia so zmenárňou •  tre-
zory na  recepcii (za  poplatok) •  posedenie s  TV 
• oddelená reštaurácia s vonkajším sedením • bar 
•  vonkajší bazén •  oddelený detský bazén •  le-

žadlá, slnečníky a nafukovačky pri bazéne (zdar-
ma) • malé detské ihrisko 

ŠPORT A  ZÁBAVA: menšie detské ihrisko pria-
mo v  hotelovom areáli • vodné športy na  pláži: 
vodné lyže, parasailing, jazda za  motorovým 
člnom na  banáne, windsurfing a  vodné skútre 
(za poplatok) • masáže •  jazda na koni (za popla-
tok) •  v  blízkosti tenisové kurty, minigolf, aqua-
park, kolotoče •  veľké množstvo reštaurácií, ba-
rov, kaviarní a diskoték v centre strediska

UBYTOVANIE: priestranné, útulne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek zariadené moderným nábytkom •  kli-
matizácia • TV • chladnička • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón

STRAVOVANIE: raňajky formou švédskych stolov

 

CENNÍK VIĎ STR. 401

SLNEČNÉ POBREŽIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA

292
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OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 200 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 238 EUR/8 DNÍ LET

Sunny Day tvorí útulný komplex budov obklopu-
júcich vonkajší bazén, kde môže každý návštevník 
tráviť čas relaxovaním, plávaním alebo leňoše-
ním na  slnku. Novovybudovaná, moderná časť 
Slnečného pobrežia, kde sa hotel nachádza, vám 
ponúka veľký výber možností ako sa výborne za-
baviť počas horúcich letných večerov. Tento, vďa-
ka svojim kvalitným službám osvedčený hotel, si 
rozhodne získa každého návštevníka. Dovolenká-
rom, ktorí túžia po troške romantiky, odporúčame 
navštíviť historické mestečko Nesebar so starými 
zachovalými kostolíkmi a  domami striedajúcimi 
sa s  množstvom tradičných i  moderných obcho-
díkov. Zavezie vás tam pravidelná autobusová do-
prava. Na  tento polostrov sa však môžete vybrať 
aj prechádzkou a  nasať atmosféru prímorského 
relaxu, romantiky a histórie. 

POLOHA: v  severnej časti Slnečného pobrežia 
• približne 200 m od piesočnatej pláže • neďaleko 
živej pešej promenády s obchodíkmi, reštaurácia-
mi, barmi a diskotékami • približne 2,5 km od ži-
vého centra Slnečného pobrežia •  autobusové 
spojenie s ostatnými časťami strediska priamo pri 
hoteli • v stredisku premáva i turistický vláčik

PLÁŽE: široká udržiavaná pláž so zlatistým 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora ide-
álnym pre rodiny s  deťmi •  slnečníky a  ležadlá 
(za  poplatok) • popri pláži nákupná promenáda 
s  obchodíkmi, plážovými reštauráciami, barmi, 
kaviarňami a občerstvením

POPIS HOTELA: recepcia so zmenárňou a  prí-
jemným posedením •  trezor (za  poplatok) 
• reštaurácia s barom • bazén s oddelenou časťou 
pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) 
• pool bar •  udržiavaná záhrada •  detské ihrisko 
• kĺzačky pre deti • internet • obchodíky

ŠPORT A ZÁBAVA: miestnosť so spoločenskými 
hrami: stolný tenis, biliard, stolný futbal •  poži-
čovňa áut • požičovňa bicyklov • priamo na pláži 
možnosť vyskúšať si vodné športy a  iné atrakcie 
ako napr. parasailing, jazdu za motorovým člnom 
na  vodnom banáne, vodné lyže (za  poplatok) • 
rušný nočný život v blízkosti hotela alebo v cen-
tre Slnečného pobrežia vzdialeného od  hotela 
približne 2,5 km

UBYTOVANIE: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• individuálna klimatizácia • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • TV • telefón • chlad-
nička • balkón s posedením • väčšina izieb s orien-
táciou na bazén

STRAVOVANIE: raňajky formou švédskych stolov

CENNÍK VIĎ STR. 401
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Bulharsko

Condor HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 207 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 245 EUR/8 DNÍ LET

K  našej tohtoročnej dovolenkovej ponuke už 
tradične patrí i  moderný hotel Condor, nachá-
dzajúci sa v  srdci jedného z  najobľúbenejších 
a  najväčších bulharských letovísk. Oceníte ho 
najmä vďaka jeho polohe v  blízkosti  najkrajšej 
pláže Bulharskej riviéry. Príjemné hotelové izby 
ponúkajú úžasný výhľad na dlhú zlatistú pie-
sočnatú pláž, či moderne vybudované okolie 
hotela. O tom, že ste si vybrali správne, vás pre-
svedčí neďaleké životom pulzujúce centrum. Tu 
objavíte nespočetné množstvo štýlových barov, 
reštaurácií, diskoték a  obchodov. Ak zatúžite 
po  romantike úzkych kamenných uličiek, roz-
hodne navštívte neďaleké historické mestečko 
Nesebar. Veríme, že hotel Condor naplní vaše 
očakávania a získa si vaše sympatie.

POLOHA: v pokojnejšej časti strediska Slnečné po-
brežie neďaleko plážovej promenády • priamo pri 
piesočnatej pláži, ktorá je v bezprostrednej blízkosti 
hotela • pravidelné autobusové spojenie s ostatnými 
časťami letoviska a s historickým mestečkom Nesebar 

PLÁŽE: priamo pri piesočnatej pláži s  pozvoľným 
vstupom do mora vhodným pre rodiny s deťmi • le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • pestrá po-
nuka vodných športov (za poplatok) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou a  prí-
jemným posedením • lobby bar • prístup na internet 
(za poplatok) • zmenáreň • výťah • hlavná reštaurácia 
• supermarket • priestranný vonkajší bazén s terasa-
mi na slnenie (ležadlá a slnečníky zdarma) • oddele-
ná časť bazénu určená pre najmenších • bar pri bazé-
ne • masáže • kaderníctvo • tetovacie štúdio • salón 
krásy • požičovňa bicyklov • hotelové parkovisko

ŠPORT A  ZÁBAVA: minigolfové ihrisko susediace 
s  hotelovým areálom • masáže • Slnečné pobrežie 

ponúka pestré možnosti rôznych aktivít: motoro-
vé vodné športy (parasailing, paragliding, vodné 
skútre, vodný banán, kruhy za poplatok), plážový vo-
lejbal a futbal • možnosť prenájmu vodných bicyklov 
(za poplatok) • nákupné možnosti v blízkosti hotela • 
aquapark priamo v stredisku Slnečné pobrežie

UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2 - lôžkové izby 
s  možnosťou jednej prístelky • väčšina izieb s  pre-
krásnym panoramatickým výhľadom na more • izby 
sú vybavené moderným nábytkom • klimatizácia • 
TV • telefón • minibar (naplnenie za poplatok) • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE: raňajky formou chutných švéd-
skych stolov • možnosť dokúpenia večerí za poplatok

CENNÍK VIĎ STR. 402 
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Bulharsko

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 172 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 210 EUR/8 DNÍ LET

WWW.VENERAHOTEL.COM

Menší rodinný hotelík s bazénom nájdete v pokojnom 
stredisku Sveti Vlas, ktoré je len 4 km vzdialené od Sl-
nečného pobrežia. Preto ho dávame do  pozornosti 
tým z vás, ktorí túžite po prežití ničím nerušených oka-
mihov vašej letnej dovolenky. Túto dostupnú vzdiale-
nosť od živého centra zábavy však ocenia aj tí dovolen-
kári, ktorí túžia po rušnom nočnom živote a zábave vo 
víre tónov znejúcich z miestnych nočných klubov a dis-
koték. Naši klienti si hotel Venera obľúbili aj vďaka jeho 
blízkosti od slnkom zaliatej piesočnatej pláže. Hotel si 
počas uplynulých letných sezón získal svojich „štam-
gastov“ vďaka kvalitným službám, elegantne zariade-
ným izbám a priateľskému prístupu personálu. Veríme, 
že tento hotel si zachová vašu priazeň aj v sezóne Leto 
2015 a naplní všetky vaše očakávania. 

POLOHA: v  tichšej časti pokojnejšieho letoviska 
Sveti Vlas • cca 500 m od menšieho centra stredis-
ka s námestím • približne 4 km od vyhľadávaného 
Slnečného pobrežia (pravidelné spojenie autobu-
som) •  cca 150 m  od  piesočnatej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora (slnečníky a ležadlá za po-
platok)

PLÁŽE: pláž so svetlo zlatistým pieskom • pozvoľ-
ný vstup do  vody vhodný pre deti a  neplavcov • 
občerstvenie v  plážových baroch a  reštauráciách 
s  medzinárodnou a  bulharskou kuchyňou • v  po-
nuke široká paleta vodných a  plážových športov 
a atrakcií • v blízkosti miestny prístav s možnosťa-
mi dennej a večernej zábavy

POPIS HOTELA: recepcia • zmenáreň • reštaurá-
cia • bar • fitnes • miestnosť na odkladanie batoži-
ny •  internet • Wi-Fi pripojenie •  bazén s  oddele-
nou detskou časťou • slnečná terasa s posedením, 
ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 

ŠPORT A ZÁBAVA: menšie fitness centrum v ho-
teli (za  poplatok) •  športoviská na  blízkej pláži 
•  v  novovybudovanom centre strediska reštau-
rácie, bary, kaviarne a  diskotéky •  zábavu a  roz-
ptýlenie ponúka aj miestny prístav s  diskotékou 
• pravidelná autobusová doprava do  neďalekého 
rušného strediska Slnečné pobrežie s  početnými 
možnosťami dennej zábavy a večerného vyžitia

UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s  možnosťou jed-
nej prístelky • izby sú vybavené moderným nábyt-
kom •  klimatizácia •  trezor na  izbe (za  poplatok) 
• TV •  telefón • chladnička • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • Wi-Fi 
pripojenie na izbe (zdarma) • balkón alebo terasa 
s posedením

STRAVOVANIE: raňajky formou švédskych stolov

CENNÍK VIĎ STR. 401

HOTEL Venera

SVETI VLAS
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA

295



Bulharsko

Korona HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 172 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 210 EUR/8 DNÍ LET

Príjemný menší hotel situovaný v tichšom prostre-
dí letoviska Sveti Vlas vás očarí najmä priestran-
ným bazénom s  toboganom a  slnečnou terasou 
s jedinečným výhľadom na šíre more, ktorá priam 
láka k  vychutnávaniu si letných dovolenkových 
dní. Na tomto mieste určite nájdu vytúžený relax 
všetky vekové kategórie návštevníkov. Výhodou 
hotela je aj blízkosť udržiavanej priestrannej pie-
sočnatej pláže, na  ktorej nechýba pestrá ponuka 
vodných športov a  plážových aktivít. Hotel od-
porúčame najmä klientom túžiacim po  oddychu 
v  pokojnejšom stredisku, v  hoteli situovanom 
v blízkosti pláže, a zároveň na skok od centra živé-
ho Slnečného pobrežia. Túto výhodu určite ocenia 
hostia vyhľadávajúci rušný nočný život. Zábavu 
a  rozptýlenie však ponúka aj samotné centrum 
letoviska Sveti Vlas a jeho malebný prístav. 

POLOHA: v južnej časti letoviska Sveti Vlas, ktoré 
susedí s obľúbeným a vyhľadávaným strediskom 
Slnečné pobrežie • približne 50 m od  pláže • cca 
4,5 km od Slnečného pobrežia (pravidelné spoje-
nie autobusom s  centrom strediska) • v  blízkosti 
prístav a  novovybudované centrum letoviska 
Sveti Vlas 

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • plá-
žové a  vodné športy ako napríklad: parasailing, 
jazda za  člnom na  vodnom banáne, potápačské 
centrum (za  poplatok) • masáže • občerstvenie 
v plážových baroch a reštauráciach

POPIS HOTELA: útulná recepcia • trezor (za po-
platok) •  tradičná reštaurácia s  terasou •  koktail 
bar •  krásny vonkajší bazén s  oddelenou časťou 
pre deti a toboganom • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne (zdarma) •  pool bar •  priestranná terasa na 
slnenie s  výhľadom na  more •  snack bar •  jacuzzi 

(za poplatok) • fitness (za poplatok) • detské ihris-
ko • minimarket

ŠPORT A  ZÁBAVA: z  malebného miestneho 
prístavu je možné loďou navštíviť očarujúce mes-
tečko Nesebar • v  hoteli sa nachádza tobogan • 
jacuzzi (za poplatok) • fitness (za poplatok) • vod-
né športy a ďalšie aktivity na pláži (za poplatok) • 
v menšom novovybudovanom centre strediska sa 
nachádzajú obchodíky, reštaurácie, bary a disko-
téky • Slnečné pobrežie je spojené s  letoviskom 
Sveti Vlas pravidelnou autobusovou linkou

UBYTOVANIE: útulné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • klimatizácia • TV • telefón 
• chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE: raňajky formou švédskych stolov

CENNÍK VIĎ STR. 401

SVETI VLAS
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA

296



Bulharsko

OFICIÁLNA TRIEDA: **

OD 165 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 203 EUR/8 DNÍ LET

WWW.HOTEL-ELECTRA.COM

Prímorské balneologické mestečko Pomorie vás 
pozýva do  hotela Elektra, v  ktorom zažijete prí-
vetivú atmosféru plnú pohodlia a pokoja. Priateľ-
ský personál a chutná strava s bohatým výberom 
vytvoria z  každého vášho dovolenkového dňa 
nezabudnuteľný kulinársky zážitok. Ak patríte 
k milovníkom adrenalínu, neďaleká pláž vám od-
kryje pestrofarebné spektrum športových aktivít 
a vodných atrakcií. Odhaľte čarovné tajomstvo Po-
moria v podobe čiernej pláže s liečivým pieskom. 
Zabudnite na  každodenný stres a  vychutnajte si 
plnými dúškami všetky krásy tohto historického 
mestečka. Hotel odporúčame pre stredne nároč-
ných klientov túžiacich po  intenzívnom oddychu 
na slnkom zaliatej pláži.

POLOHA: neďaleko centra pokojnejšieho leto-
viska Pomorie • cca 200 m od  piesočnatej pláže 
• 20 km od  medzinárodného letiska v  Burgase • 
cca 20 km od  živého strediska Slnečné pobrežie 
s  aquaparkom, nespočetnými dovolenkovými 
atrakciami, množstvom obchodíkov s  typickými 
suvenírmi, reštaurácií ponúkajúcich lahôdky do-
mácej bulharskej i  medzinárodnej kuchyne, ba-
rov, diskoték a nočných klubov 

PLÁŽE: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora vhodná i pre starších ľudí a rodiny s ma-
lými deťmi • slnečníky a  ležadlá (za  poplatok) • 
bohatá ponuka rôznych druhov masáží • v  blíz-
kosti stánky s rýchlym občerstvením

POPIS HOTELA: vstupná hala s  posedením • 
recepcia so zmenárňou • trezor (za poplatok) • 
reštaurácia • kaviareň s vonkajším sedením

ŠPORT A  ZÁBAVA: početné možnosti zábav-
ných aktivít v letovisku a na pláži: široké spektrum 

vodných športov ako napríklad vodné lyže, para-
sailing, jazda za  motorovým člnom, požičovňa 
kajakov a windsurfingu (za poplatok) • požičovňa 
kolieskových korčúľ, áut a bicyklov • kolotoče pre 
deti • reštaurácie, kaviarničky, nočné kluby, bary 
nachádzajúce sa v okolí hotela • počas leta sa tu 
konajú rôzne podujatia ako napríklad koncerty, 
festivaly, divadelné predstavenia a usporadúvajú 
sa výstavy • v  letovisku sa nachádza soľné jaze-
ro preslávené svojimi liečivými účinkami a  pláž 
s čiernym pieskom 

UBYTOVANIE: útulne a účelne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek • klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • SAT TV • chladnička resp. mi-
nibar • balkón

STRAVOVANIE: raňajky podávané formou chut-
ných švédskych stolov

CENNÍK VIĎ STR. 401

HOTEL Elektra

POMORIE
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA

297



Rumunsko

Naša TOP ponuka
hotel Majestic Jupiter **** 
all inclusive, 2 dospelí a 1 dieťa až do 13 rokov ZDARMA

 Rozloha: 237 500 km2  Počet obyvateľov: 22 335 000
 Hlavné mesto: Bukurešť  Mena: leu

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 24 °C 26 °C 29 °C 30 °C 27 °C 23°C

Teplota vody 20 °C 22 °C 24 °C 24 °C 22 °C 19 °C

8 dní, individuálne
len 126 €/osoba

Mangalia/Jupiter

Eforie Nord
Constanta/Mamaia

Bukurešť



Rumunsko
Objavte dávno zabudnutý poklad, povzneste sa nad staré 
predsudky a vyberte sa s nami spoznať čaro a krásy Rumunska. 
Mýtami opradená krajina tajomného grófa Draculu je v skutoč-
nosti miesto s ohromujúcou prírodou s nedotknutými horami, 
stovkami jazier, starou bohatou históriou a kultúrou, širokými 
a  nekonečnými plážami lemujúcimi morskú hladinu. Destiná-
cia Rumunsko je momentálne „in“ pre tých turistov, ktorí ho 
pokladajú za nostalgickú spomienku na krásnu divokú prírodu 
a  zachované ľudové tradície. Novovybudované alebo zrekon-
štruované hotely, infraštruktúra, atrakcie pre deti i dospelých, 
aquaparky, obchodné zóny, diskotéky, reštaurácie s miestnou 
aj medzinárodnou kuchyňou, stánky s  rýchlym občerstvením 
a  ešte omnoho viac budete mať k  dispozícii v  nami ponúka-
ných letoviskách: Mamaia, Eforie Nord, Mangalia. Cenové re-
lácie prijateľné i  pre našinca, dávajú možnosť dosýta využiť 
ponuku týchto letovísk. Rumunské pobrežie je dlhé 245 kilo-
metrov. V  južnej časti je známe plážami a  v  severnej deltou 
dunaja, ktorá je zaradená do svetového dedičstva UNESCO 
rovnako ako maľované kláštory v  Moldavsku, dácke pevnos-
ti Orastejských vrchov, historické centrum Sighsoary, kláštor 
v Horezu, drevené kostoly v Maramureši, či sedem saxonských 
dedín. Vidieť a spoznať aspoň časť z klenotov, ktorými krajina 
ovplýva, budete môcť aj v rámci našich fakultatívnych výletov, 
kde sami zažijete Rumunsko také, aké v skutočnosti je.

CONSTANTA
Už od roku 1878 najväčší prístav na pobreží Čierneho mora, dnes jedno z hlav-
ných obchodných a turistických miest v Rumunsku - i takto sa dá v skratke opísať 
Constanta. Vďaka príjemnému podnebiu a teplému moru je Constanta so svojím 
dovolenkovým rajom „Mamaiou“ vyhľadávaným turistickým cieľom. Constanta 
samotná má čím zaujať aj z  historického hľadiska. Upútajú vás pamiatky ešte 
z čias antiky, najvzácnejšou je rímska mozaika z 3. st.n.l.. Budova kasína dominuje 
nábrežiu rovnako ako Janovský maják. Národy a náboženstvá zanechali po sebe 
unikátne sakrálne pamiatky: kresťanskú katedrálu sv. Petra a Pavla, moslimskú 
mešitu Machmudija s minaretom, aj sinagógu. Patria k mestu rovnako ako ma-
kety lodí v životnej veľkosti umiestnené na viacerých miestach tohto strediska. 
Utvrdzujú vás v tom, že ste v meste, ktoré morom žije a dýcha. 

MAMAIA
Najobľúbenejšie, najvyhľadávanejšie a  samozrejme najznámejšie letovisko 
rumunského pobrežia leží len na skok od mesta Constanta. Na úzkom pruhu 
zeme, v  šírke 300 metrov a  dĺžke 8 kilometrov, vyrástlo dokonalé miesto pre 
rekreáciu, oddych a zábavu. Nájdete tu promenádu s vyhradeným pruhom pre 
cyklistov a bežcov, ktorá je z jedenej aj druhej strany lemovaná nespočetným 
množstvom stánkov so suvenírmi, butikmi, reštauráciami, cukrárňami, barmi, 
atrakciami pre deti i dospelých. Ďaľšou dovolenkovou atrakciou je lanovka „Te-
legondola Mamaia“ prevážajúca na trase dlhej 2 kilometre návštevníkov, aby 
si mohli letovisko užiť aj z výšky. V aquaparku Aqua Magic možete svoj adre-
nalín nechať vystúpiť do závratných výšok na tobogánoch, na mori pre zmenu 
využiť vodné športy, o ktoré tu skutočne núdza nie je. Pokojné vylihovanie na 
pláži má tiež svojich priaznivcov a mamaiská pláž vás určite nesklame. Tiahne 

sa v dĺžke 7 kilometrov a jej brehy sa do Čierneho mora zvažujú postupne, čo 
ulahodí najmä neplavcom a deťom.

EFORIE NORD
Súkromné nemocnice v  Bukurešti založili v  roku 1894 kúpele, ktoré sú dnes 
známym a  výhľadávaným nielen kúpeľným, ale i  dovolenkovým miestom. Efo-
rie Nord sa počas leta zaplní vyznávačmi mora a slnka, veď na 4 kilometre dlhej 
a  niekoľko desiatok metrov širokej piesočnatej pláži je radosť tráviť dlhé teplé 
letné dni. Veľkým plusom rozhodne je, že pláž mierne klesá, čo isto ocenia rodičia 
tých najmenších. Plážové služby tu dopĺňajú rôzne aktivity ako napríklad vodné 
športy, ihriská, zábavné parky pre deti, aquapark. Promenáda v mestečku dáva 
šancu stráviť príjemný večer len tak prechádzkou, neodmysliteľnými nákupmi, 
posedením pri dobrej káve a koláči alebo dlho do noci v niektorom z barov. Ak sa 
rozhodnete vyskúšať liečivé bahno z jazera Terchirghiol, jeho blahodarné účinky 
pocítite rovnako ako tí, ktorí Eforie Nord navštevujú nielen s cieľom prežiť peknú 
letnú dovolenku, ale chcú využiť aj liečivé účinky bahna a slanej vody.

MANGALIA JUPITER
Po antických bohoch Venuši, Neptúnovi, Saturnovi a Jupiterovi pomenovali le-
toviská vybudované okolo mestečka Mangalia, ktoré bolo už v dávnej minulosti 
známe ako kúpeľné miesto. Letovisko Jupiter ponúka čarovné kúpanie na pie-
sočnatej pláži, len mierne sa zvažujúcej do mora. Táto prednosť ho stavia do 
popredia záujmu rodín s malými deťmi a neplavcov, veď tu je pre nich kúpanie 
ako stvorené. Na pláži nie je núdza o rôzne vodné športy a atrakcie, čo uvítajú 
aktívnejšie povahy dovolenkárov. Blízke centrum Mangalia s nákupnými mož-
nosťami a pamiatkami je dobre dostupné miestnou dopravou či taxíkmi a roz-
hodne stojí za to navštíviť ho.



Rumunsko

POLOHA: v novej časti letoviska Mamaia • priamo pri  
dlhej a širokej piesočnatej pláži • cca 5 km od centra le-
toviska Mamaia s jedinečnou promenádou • cca 35 km 
od príletového letiska Constanta

PLÁŽE: rozľahlá upravená piesočnatá pláž s mušlami 
• ležadlá a slnečníky na pláži (zdarma) • plážové osušky 
(zdarma) • pozvoľný vstup do mora • detské plážové ih-
risko s preliezačkami, kolotočmi, hojdačkami a rôznymi 
atrakciami pre deti • vodné športy na pláži (za poplatok)

POPIS HOTELA: vstupné priestory s recepciou • wi-fi 
pripojenie na internet (zdarma) • ihriská pre deti • det-
ský mini klub • 6 bazénov vrátane detského vyhrieva-
ného bazéna • oddychová zóna „park milencov“ • letné 
divadlo • fitnes • sauna • športové ihriská • detský mini 
klub • obchod • lekáreň • hlavná reštaurácia Kasttane • 
a ´la carte reštaurácia • cukráreň • kozmetika a masáže 
(za poplatok) • biznis centrum

ŠPORT A  ZÁBAVA: športové ihriská - tenisové, bas-
ketbalové a futbalové (zdarma) • fitnes • aerobik • her-

ňa s elektronickými hrami a biliardom (za poplatok) • 
detský bazén so šmykľavkami pre deti (zdarma) • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • animačný program 

UBYTOVANIE: luxusný rezort pozostáva zo 7 budov 
- štúdia a  apartmány sa nachádzajú v  poschodových 
samostatných ubytovacích domoch, ktoré obklopujú 
centrálny areál s bazénmi a ihriskami • štúdio pozostáva 
z jednej miestnosti s 2 klasickými lôžkami, dennou čas-
ťou s pohovkou a s kuchynským kútom, možnosť uby-
tovania 3 osôb, resp. 2 dospelé osoby a 2 deti do 14 ro-
kov • apartmán s oddelenou spálňou a dennou časťou 
a pohovkou a s kuchynským kútom, možnosť ubytovať 
3 dospelé osoby, resp. 2 dospelé osoby a 2 deti do 14 ro-
kov • apartmán pozostávajúci z 2 samostatných spální 
a dennej časti s pohovkou a s kuchynským kútom je ur-
čený až pre 5, resp. 4 dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov 
• všetky štúdia a apartmány sú klimatizované, disponu-
jú káblovou TV, wifi pripojením, žehličkou, chladničkou, 
trezorom, kúpeľňou s  vaňou alebo sprchou, sušičom 
vlasov, balkónom alebo terasou  

Phoenicia Holiday Resort HOTELOVÝ KOMPLEX

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 459 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 497 EUR/8 DNÍ LET

WWW.PHOENICIAHOLIDAY.RO

Ak hľadáte pre seba, alebo vašu rodinu skutoč-
ne niečo výnimočné, určite vás osloví exkluzívny 
hotelový rezort Phoenica Holiday nachádzajúci 
sa pri výnimočnej piesočnatej pláži obohatenej 
mušľami, ktorý si vám dovoľujeme na týchto 
stránkach ponúknuť. Nadštandardné vybave-
nie, ktorým rezort disponuje je štedré najmä 
k  najmenším návštevníkom. Prekvapia vás det-
ské ležadlá a  kolísky pri bazéne, mini umývadla 
i  sprchy pre deti. Veľké plážové ihrisko s  vláči-
kom, preliezačkami, mini škôlka aj herne s  rôz-
nymi atrakciami sú pripravené poskytnúť ďalšiu 
zábavu, keď už more, či bazén splnia svoju úlohu. 
Hotelová reštaurácia nadštandardnými služba-
mi nezaostáva a  nielenže má opäť  ponuku pre 
malých dovolenkárov v  podobe oddelenej časti 
vyhradenej len pre nich, ale i pre dospelých na-
chystala bonus - chutnú stravu v bio kvalite. Uby-
tovanie v priestranných moderne a vkusne zaria-
dených štúdiach a  apartmánoch v  štýle jedno-, 
či dvoj- izbového bytu s  kuchynským kútikom, 
zaručene uspokojí aj náročnejších návštevníkov. 
Ak budete mať chuť si poleňošiť i  inak, než len 
na pláži, alebo pri bazéne, vyskúšajte oddych 
v nafukovacom kolese plaviac sa po „lenivej rie-
ke“  prechádzajúcej centrom komplexu s  osvie-
žujúcou zastávkou na ľahodný drink v pool bare.  
Pestrú spoločenskú zábavu vo forme rôznych sú-
ťaží a aktivít pre malých a veľkých, ale i celé sku-
pinky a rodiny vám zabezpečia skúsení slovenskí 
animátori. Za spomenutie určite stojí i návšteva 
centra strediska Mamaia s  nespočetným množ-
stvom dovolenkových atrakcií, stánkov so su-
venírmi, reštaurácií s  miestnymi, ale i  medziná-
rodnými špecialitami, nočnými barmi. Phoenicia 
Holiday Resort nezanechá stopu len v  detských 
srdciach, ale aj v duši tých, ktorí očakávajú od ho-
rúcich letných dovolenkových dní strávených  pri 
mori niečo špeciálne a nezabudnuteľné. 

MAMAIA

seneca.sk/video300



Rumunsko
MAMAIA

STRAVOVANIE: formou all inclusive  

 ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov vrátane vybraných nápojov 
• miestne alko a nealko nápoje počas dňa • slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch aj na pláži • detské ležadlá pri 
bazénoch • plážové osušky • animačný program • ho-
telový miniaquapark so šmýkľavkami a  vyhrievaným 
bazénom 

 SENECA KLUB: animačné programy pod vede-
ním nášho skúseného animátora • počas mesiacov 
júl a august • zábavné a športové hry • súťaže pre deti 
i dospelých • rodinné hry • večerné  programy • detský 
miniklub - diskotéka, kreslenie,  súťaže • športové zápo-
lenia • loptové hry • cvičenie na hudbu • klubová dovo-
lenka je zárukou neopakovateľných chvíľ, radosti z po-
hybu, zábavy a nenapodobiteľného detského smiechu 
• rodičia určite privítajú dovolenkovú voľnosť, keď svo-
je ratolesti zveria do spoľahlivých rúk animátora.

CENNÍK VIĎ STR. 399

FIRST MOMENT
BONUS

až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Rumunsko

Parc HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 270 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 308 EUR/8 DNÍ BUS

WWW.PARCMAMAIA.RO

Pri vstupe do strediska Mamaia vás privíta ďalší skvelý 
hotel z našej ponuky - hotel Parc. Jeho poloha priamo 
pri pláži, poskytuje dovolenkárom plnými dúškami si 
vychutnávať slnečné lúče, spev mora a elektrizujúcu 
atmosféru letnej dovolenky. Atrakciou tohto nedáv-
no zrekonštruovaného hotela sa stal sky bar na jeho 
streche, odkiaľ sa vám naskytne dychvyrážajúci pano-
ramatický výhľad na pláž a centrum. Určite však neob-
divujte centrum strediska len z výšky, ale nechajte sa 
vtiahnuť i priamo do jeho víru, ktorý vo vás prebudí 
chuť zabávať sa a vychutnávať život plnými dúškami. 
Po horúcom dni si radi oddýchnete v klimatizovaných, 
elegantne zariadených izbách. Zrelaxovať sa môžete 
i v hotelovom bazéne a tiež nejednému dovolenkáro-
vi uľahodí vírivka, či fitnes.  

POLOHA: priamo pri uchvacujúcej priestrennej 
pláži so zlatistým pieskom, plážovými barmi a ih-
riskami • v  letovisku Mamaia na začiatku hlavnej 
promenády s reštauráciami, obchodíkmi a kaviar-
ňami • v blízkosti známeho aquaparku Aqua Magic 
a unikátnej lanovky Telegondola Mamaia • cca 27 
kilometrov od letiska  

PLÁŽE: udržiavaná krásna dlhá a široká piesočna-
tá pláž  s  pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) • vodné športy 
a atrakcie pre deti i dospelých (za poplatok)

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou a wifi 
pripojením zdarma • 2 výťahy • obchod SUN-shop 
• moderná reštaurácia • detský kútik • denný bar • 
sky bar na streche hotela • vonkajší bazén s ležad-
lami a slnečníkmi (zdarma) • vírivka • fitnes

ŠPORT A  ZÁBAVA: fitnes • výber rôznych vod-
ných športov a atrakcií na pláži (za poplatok) • det-
ské ihrisko • plážová promenáda je ako stvorená 

pre jogging, bicyklovanie, či korčuľovanie (vyhra-
dená trasa na chodníku určená len pre cyklistov 
a korčuliarov)

UBYTOVANIE: útulne a pohodlne zariadené izby 
s možnosťou ubytovania 2 dospelých osôb a až 2 
detí alebo 3 dospelých osôb • klimatizácia • TV • 
minibar (za poplatok) • trezor • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • su-
šič vlasov • balkón • izby s výhľadom na more (za 
príplatok)

STRAVOVANIE: raňajky formou švédskych sto-
lov s  vybranými nápojmi • priamo na plážovej 
promenáde je množstvo reštaurácií a  stánkov 
s  rýchlym občerstvením ponúkajúcich rôzne ce-
novo výhodné menu, ale taktiež i  miestne a  me-
dzinárodné špeciality 

CENNÍK VIĎ STR. 399

MAMAIA
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Rumunsko

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 382 EUR /10 DNÍ BUS 
OD 420 EUR /8 DNÍ LET

WWW.ANAHOTELS.RO

Ak hľadáte miesto, kde sa dokonale zregenerujete 
po namáhavých dňoch bežného života, pozývame 
vás do hotela Europa, ktorý v sebe zahŕňa kvalitné 
ubytovanie európskeho formátu, vysokú úroveň 
služieb, chutnú stravu a  v  neposlednom rade kú-
peľno - liečebný program v uznávanom spa centra 
Ana Aslan s  bohatou paletou procedúr, využíva-
júcich prírodné ingrediencie z  jazera Techirghiol. 
Blízkosť pláže a trblietavého mora, ale i osviežujúce 
útočisko hotelového bazéna, navodzuje tú správnu 
letnú, ničim nerušenú náladu. Večerné prechádzky 
po blízkej promenáde, alebo návšteva niektorého 
zo širokej ponuky fakultatívnych výletov, obohatia 
vaše dovolenkové chvíle o nezabudnuteľné zážitky, 
na ktoré budete radi a s láskou spomínať. 

POLOHA: v  obľúbenom stredisku Eforie Nord, cca. 
200 metrov od jeho centra • približne 150 metrov od 
širokej piesočnatej pláže lemovanej plážovou pro-
menádou s obchodíkmi, reštauráciami a zábavnými 
atrakciami pre deti i dospelých • približne 40 kilomet-
rov od letiska  

PLÁŽE: rozľahlá a  upravená piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do mora • ležadlá a  slnečníky na 
pláži (zdarma, rezervované pre hotelových hostí kaž-
dý deň do 09:30 hod.) • plážové osušky za vratný de-
pozit • plážové atrakcie a vodné športy (za poplatok)

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou • 4 vý-
ťahy • obchod so suvenírmi a  plážovými potrebami 
• detský kútik s hotelovými animátormi • reštaurácia 
s vonkajšou terasou • denný bar • kútik s veľkoploš-
nou TV • vonkajší bazén s  ležadlami a  slnečníkmi  
(zdarma) • detský bazénik • minigolf • detské ihrisko 
• oddychová zóna v hotelovej záhrade • spa centrum 
Ana Aslan (za poplatok, procedúry sú ordinované po 

konzultácii s lekárom, kozmetické procedúry pod od-
borným dohľadom školeného personálu) 

ŠPORT A ZÁBAVA: dobre vybavené fitnes centrum 
v časti Ana Aslan Spa • minigolf • hotelové animácie 
zahŕňajúce i aktivity ako napríklad aquazumba, pila-
tes ... 

UBYTOVANIE: komfortne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou ubytovania 2 dospelých osôb a až 
2 detí alebo 3 dospelých osôb • klimatizácia • LCD TV 
•  wifi pripojenie na internet (za poplatok) • minibar 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • balkón  •  izby orientované na morskú 
stranu 

STRAVOVANIE:  polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov s jedným nápojom (zdarma) • 
tématické večere 

CENNÍK VIĎ STR. 399

HOTEL Europa

EFORIE NORD
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Rumunsko

Union HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 235 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 273 EUR/ 8 DNÍ LET

WWW.HOTELUNIONEFORIE.RO

Pre tých, ktorí radi objavujú kultúru, zvyklosti a sa-
mozrejme kuchyňu krajiny, ktorú si zvolili pre svoj 
letný oddych, máme pripravený novozrekonštruo-
vaný hotel Union ležiaci v srdci známeho letoviska 
Eforie Nord, len pár krokov od očarujúcej piesočna-
tej pláže vybavenej slnečníkmi a  lehátkami ponú-
kajúcimi dokonalý relax pri tónoch šumu morských 
vĺn. Moderne a elegantne vybavený hotel s raňajka-
mi ponúka svojim klientom okrem klimatizovaných 
útulne zariadených izieb i  schladenie v  peknom 
hotelovom bazéne s  terasou na slnenie. Príjemné 
posedienie ponúka i hotelová reštaurácia s výhľa-
dom na more, avšak špeciality miestnej kuchyne si 
môžete vychutnať i priamo v centre letoviska, ktoré 
je skutočne nadosah. 

POLOHA: približne 700 m od samotného živého 
centra známeho strtediska Eforie Nord • cca 50 m 
od širokej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora • prístup na pláž po schodoch vedúcich 
od plážovej promenády • 38 km od letiska  

PLÁŽE: udržiavaná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná i  pre deti a  menej od-
vážnych plavcov • ležadlá a slnečníky na pláži (za 
poplatok) • rôzne plážové atrakcie a vodné športy 
(za poplatok)  

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou, po-
sedením a  piano kútikom • moderná reštaurácia 
• bar • terasa s  posedením • wi-fi pripojenie na 
internet (zdarma) • vonkajší bazén s  oddelenou 
časťou pre neplavcov • terasa na slnenie s ležadla-
mi a slnečníkmi (zdarma) • vonkajší detský kútik • 
spoločenská miestnosť 

ŠPORT A ZÁBAVA: vodné športy na pláži (za po-
platok) • atrakcie pre deti i dospelých na plážovej 

promenáde • centrum strediska Eforie Nord ponú-
ka množstvo zábavných možností pre všetky ve-
kové kategórie - ihriská pre deti, plážové športové 
ihriská, denné a večerné bary, obchody, reštaurá-
cie, stánky s rýchlym občerstvením

UBYTOVANIE: útulne a  moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky •  klimati-
zácia • zabudovaný trezor (zdarma) • TV • telefón 
• wifi internetové pripojenie • mini chladnička • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • sušič vlasov • balkón

STRAVOVANIE: raňajky formou švédskych sto-
lov s nápojmi • v hoteli a jeho okolí sú rôzne ceno-
vo dostupné reštaurácie, pizzerie a  rýchle občer-
stvenia ponúkajúce veľa druhov špecialít

CENNÍK VIĎ STR. 398

EFORIE NORD
FIRST MOMENT

BONUS
až 30% zľava
+ DIEŤA ZDARMA
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Rumunsko

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 270 EUR/10 DNÍ BUS 
OD 308 EUR/ 8 DNÍ LET

WWW.MAJESTICJUPITER.RO

Ak ste sa rozhodli stráviť vašu tohtoročnú dovo-
lenku v našej novinke Rumunsku, v hoteli Majestic 
Jupiter nájdete tú správnu kombináciu útulného 
ubytovania, blízkosti mora a chutnej stravy a osvie-
žujúcich nápojov vo forme all inclusive služieb. 
V  zeleni hotelovej záhrady si našiel svoje miesto 
i bazén a detský mini park s atrakciami pre malých 
dovolenkárov vyžadujúcich počas voľných dní širo-
kú škálu možností na zábavu. Pre dospelých bude 
určite lákadlom relaxácia v  spa a  wellness centre 
ponúkajúcom množstvo procedúr. Okolité pros-
tredie a  blízkosť pláže sú ako stvorené pre rodiny 
s deťmi, ale i pre klientov očakávajúcich od svojej 
dovolenky oddych s celodenným stravovaním a to 
všetko za výhodných cenových podmienok.  

POLOHA: približne 100 metrov od centra letovis-
ka Jupiter • cca 50 metrov od širokej piesočnatej 
pláže lemujúcej promenádu vedúcu k  centru le-
toviska Jupiter • hotelový areál od pláže oddeľuje 
len romantické rekreačné jazero s labuťami • 5 ki-
lometrov od známeho kúpeľného mesta Mangalia 
•  65 kilometrov od letiska Constanta  

PLÁŽE: udržiavaná dlhá a široká piesočnatá pláž 
s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou • ele-
gantná reštaurácia s  vonkajšou terasou • lobby 
bar • oddychová zóna v záhrade • vonkajší bazén 
s  oddelenou časťou pre neplavcov • ležadlá a  sl-
nečníky pri hotelovom bazéne (zdarma) • detský 
mini park v exteriéri hotela

ŠPORT A  ZÁBAVA: fitnes • spa a  wellness cen-
trum ponúkajúci hammam, saunu, jacuzzi ... (za 

poplatok) • večerné programy so živou hudbou • 
vonkajší detský mini park • plážové atrakcie a vod-
né športy (za poplatok)

UBYTOVANIE: útulne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (za prípla-
tok) určené až pre 4 osoby • klimatizácia • TV • te-
lefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • balkón • časť izieb s orientá-
ciou na more (za príplatok)

 ALL INCLUSIVE:  raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov vrátane vybraných ná-
pojov • popoludňajšie občersvenie v podobe kávy 
a koláčikov • počas dňa lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v bare (miestne pivo, 
víno, sýtené nápoje, voda, káva)

CENNÍK VIĎ STR. 399
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Malorka

Naša TOP ponuka
hotel Samoa ****
all inclusive, piesočnatá pláž, 2 dospelí a dieťa do 12 rokov

 Rozloha: 3 640 km2  Počet obyvateľov: 790 000
 Hlavné mesto: Palma de Mallorca  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 23 °C 27°C 29 °C 30 °C 27°C 23 °C

Teplota vody 18 °C 22 °C 24 °C 25 °C 24 °C 22 °C

8 dní, letecky
len 323 €/osoba

Palma de Mallorca

Calas de Mallorca

Sa Coma



Malorka
Malorka, jeden z  najväčších španielskych ostrovov, patrí do  sú-
ostrovia Baleárov v Stredozemnom mori. Nadšenci histórie a prí-
rodných krás sa výberom tohto ostrova dočkajú úplného napl-
nenia svojej túžby. Vládne tu príjemné podnebie s viac ako tristo 
slnečnými dňami v roku. Pobrežie je lemované nádhernými útesmi, 
romantickými zálivmi a najmä udržiavanými plážami so zlatistým 
alebo bledým pieskom, priam takým jemným ako múka. Krajinu 
plnú vášnivého temperamentu, bohatého kultúrneho odkazu, 
pôvodných rybárskych dediniek a  moderných letovísk si obľúbi-
te na  prvý pohľad, a  to nielen vďaka tradičnej kuchyni. Jej kúzlo 
pramení z  kombinácie romantických zákutí, rozmanitej ponuky 
hotelov a neopakovateľnej prírodnej scenérie. Tento rok vám opäť 
prinášame hotel Samoa, ktorý je overený z  minulých sezón. Ako 
novinku s hrdosťou prezentujeme aparthotel THB Sa Coma Platja 
na rovnomennej pláži, ktorá je jednou z najkrajších na ostrove. Ve-
ríme, že výberom týchto kapacít uspokojíme ako vyznávačov po-
kojnej dovolenky, tak aktívnych „neposedov“. Počas dní strávených 
na Malorke nevynechajte účasť na bohatých kultúrnych akciách, 
návštevu vodných a  tematických parkov s  vašimi ratolesťami, či 
adrenalínové športové možnosti. „Zážitková dovolenka“, to je syno-
nymum pre pobyt na Malorke. Cyklisti, potápači, surfisti, milovníci 
pešej turistiky,... - títo všetci sú tu na ideálnom mieste. Ale pozor - 
na tom najvhodnejšom ostrove ste aj v prípade, že patríte do klubu 
„užívateľov“ nerušeného odpočinku na slnečných plážach! :) 

CALAS DE MALLORCA
Úchvatné členité pobrežia,  skalné bralá končiace v  Stredozemnom mori, kú-
panie v  krištáľovo čistej vode, slnkom zaliate zlatisté pláže i  romantické pre-
chádzky po okolí. Východné pobrežie Malorky lemujú skaly a nádherné zálivy 
s  čistou priezračnou vodou. Ukryté zátoky s  jemným pieskom a  pozvoľným 
vstupom do mora sú skvelým miestom, vhodným aj pre malé deti. Letovisko 
Calas de Malorka je menšie, no ponúka všetko potrebné: obchodíky, reštaurá-
cie, bary, požičovňu áut a bicyklov. Pohorie Seres de Levant sa dvíha od mor-
ského dna a tvorí nádherné pozadie pôvabného letoviska. Prenajmite si bicyk-
el alebo auto a podniknite celodenný výlet k Dračím jaskyniam, do najstaršie 
obývaného miesta ostrova Felanitx, či do samotného hlavného mesta. Priamo 
od hotela sa môžete zviesť loďkou do pôvodného prístavu Porto Colom s jedi-
nečnou atmosférou. V Calas de Malorka sú nádherné najmä východy a západy 
slnka, ktorého lúče hrajú farbami na priezračne čistých vodách mora. Stredisko 
je ideálne pre kľudnú dovolenku - tu si oddýchnu najmä tí, ktorí utekajú z ruš-
ného prostredia a vyhľadávajú tichšie, romantické miesta. 

SA COMA
Ak znalcovi Malorky spomeniete pláž Sa Coma, so železnou istotou vám po-
tvrdí, že ide o  jednu z  najkrajších pláží ostrova. Leží na východnom pobreží, 
o čosi severnejšie od Calas de Mallorca. Jej brehy sú pokryté jemným svetlým 
pieskom a vďaka plynulému vstupu do mora je priam rajom pre rodiny s deťmi. 
Už od vyššie položeného strediska Cala Millor sa takmer neprerušene tiahne 
pás pláží stredísk s  hotelovými komplexmi: Son Moro, Sa Coma, S´Illot, Cala 
Moreia, Cala Morada - jedna krajšia ako druhá. Spomínané susedné letoviská sú 
výborným tipom na poldenný výlet z nášho nového hotela THB Sa Coma Platja 

- tieto miesta zvučných mien môžete navštíviť i peši, príjemnou prechádzkou 
pozdĺž mora. Z  výletov do blízkych miest odporúčame najmä Dračie jaskyne 
a  Safari ZOO, kde môžete pozorovať divoké zvieratá z  pohodlia svojho auta. 
Ak ste však oddychový typ dovolenkára, plne si vystačíte s rozprávkovou plá-
žou priamo pred hotelom a barmi či reštauráciami za jeho rohom. Vo voľných 
momentoch môžete vyskúsať windsurfing, prípadne jeden z vodných bicyklov, 
vaše deti sa dosýta vyhrajú na mäkkučkej pláži. Večerná prechádzka po po-
brežnej promenáde patrí už k tradičnému zakončeniu príjemného letného dňa. 

PALMA DE MALLORCA
Palma de Mallorca, rozkladajúca sa pri širokej zátoke, je zmesou svetiel, ktoré 
môžu smelo konkurovať akémukoľvek väčšiemu európskemu mestu. Tým, ktorí 
očakávajú, že ostrov je iba zmesou piesku a mora, pripraví jej kultúrny náboj 
a  rafinovanosť veľké prekvapenie. Dnes má hlavné mesto približne 300.000 
obyvateľov, čo predstavuje asi polovicu obyvateľov ostrova. Napriek mno-
hým nešťastným zásahom do rázu krajiny v  okolí mesta, zostalo zachované 
historické jadro Palmy, ktoré predstavuje zmes mnohých stavebných slohov 
a kultúrnych vplyvov. Stará časť mesta je spleťou bulvárov, vydláždených uli-
čiek, čulého nočného života a  skvelých butikov. Centru suverénne dominuje 
Katedrála La Seu. Na jej mieste v časoch islamskej nadvlády stála mešita. V roku 
1230 boli začaté práce na tomto skvoste kresťanskej architektúry. Na začiatku 
20.-ho storočia bol jej interiér modernizovaný v modernistickom slohu pod ve-
dením oslavovaného Antoni Gaudího. Odporúčame vám stráviť aspoň jeden 
deň návštevou hlavného mesta. Okrem historických pamiatok môžete spoznať 
i súčasnejšiu tvár mesta s výbornými bodegami a tapas barmi, ktoré čulo oží-
vajú najmä vo večerných hodinách. Najrušnejší nočný život je v  starej štvrti, 
kde nájdete všetko - od nablýskaných módnych barov až po tradičné bodegy. 
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Samoa HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 413 EUR/ 8 DNÍ

WWW. SENECA SK

Hotel Samoa bude pre vás kľudným prázd-
ninovým domovom, kde strávite nádherne 
bezstarostné chvíle so svojou rodinou a pria-
teľmi. Pre milovníkov športu sú priamo v rámci 
areálu hotela pripravené ihriská pre loptové 
hry, stolný tenis či minigolf. Blízka priezračná 
pláž s pozvoľným vstupom do mora s krištáľovo 
čistou vodou sľubuje ideálnu dovolenku i pre 
rodiny s malými deťmi. Najmenší si užívajú veľa 
zábavy na detskom ihrisku alebo v miniklube. 
Klienti hotela oceňujú bohatý denný aj večerný 
animačný program, ktorý starostlivo pripravujú 
hoteloví animátori. Vodný aerobik, športové hry 
a showprogramy príjemne dotvárajú atmosféru 
vášho pobytu. 

POLOHA: v  obľúbenom  stredisku Calas de 
Mallorca vo východnej časti ostrova • cca 
150 m  od  nádhernej piesočnatej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora v zátoke Cala Domingos • 
cca 100 m od centra s obchodmi, barmi a  reštau-
ráciami, kaviarňami, požičovňami áut a bicyklov • 
12 km od golfového ihriska Vall d´Or • 12 km od ry-
bárskeho mestečka Porto Colom s  jedinečným 
prístavom • pred hotelom sa nachádza zastávka, 
odkiaľ pravidelne odchádzajú autobusy do  oko-
litých známych letovísk Cala Millor či Sa Coma 
alebo aj do  hlavného mesta Palma de Mallorca  
s atrakciami

PLÁŽE: krásna pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou, kto-
rej súčasťou je aj posedenie • trezory pri recepcii 
(za  poplatok) • reštaurácia • hlavný hotelový bar 
v blízkosti bazéna • WiFi pripojenie v celom hoteli 

(za poplatok) • internetový kútik vo vstupnej hale 
(za  poplatok) • snack bar otvorený v  popolud-
ňajších hodinách • bazén (slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne zdarma) • terasa s posedením s výhľadom 
na jedinečnú prírodnú scenériu • terasa na slnenie 
pri bazéne • samostatný detský bazén • detský 
miniklub od  4  do  11 rokov • detské ihrisko s  pre-
liezačkou a šmykľavkou • veľká spoločenská miest-
nosť s posedením

ŠPORT A ZÁBAVA: športové ihrisko pre loptové 
hry (zapožičanie lopty na  volejbal alebo futbal 
za vratný depozit) • biliard (za poplatok) • herňa • 
tenis, minigolf  (za depozit) • vodné bicykle na plá-
ži (za poplatok) • detské ihrisko • rôzne animačné 
a zábavné programy v réžii hotelového animačné-
ho tímu

UBYTOVANIE:  účelné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1  až 2  prísteliek • individuálne nastaviteľná 
klimatizácia • telefón • TV so satelitom (televízny 

CALAS DE MALLORCA
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ovládač za vratný depozit) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC) • balkón 
alebo terasa 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane tradičnej 
španielskej kuchyne s  pestrou paletou chutných 
jedál s  výberom zeleniny, ovocia, plodov mora 
a  zákuskov vrátane nápojov • vybrané alkoholic-
ké a  nealkoholické nápoje v  hotelových baroch 
10:00-23:30h • ľahké občerstvenie a  čerstvo pri-
pravované chutné snacky vo vybraných  popo-
ludňajších hodinách • káva, čaj počas dňa i večer 
v hotelovom bare 

CENNÍK VIĎ STR. 406
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THB Sa Coma Platja APARTHOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 448 EUR/ 8 DNÍ

WWW.THBHOTELS.COM/ES

Ste náročný zákazník? Máte svoje požiadavky 
na kvalitu ubytovania, pláž a  zvučné meno 
strediska? Túžite stráviť doobedie načúvaním 
žblnkotu mora na piesočných plážach, podve-
čer prechádzkou pri pláži  a večer posedieť si 
v  bare či zatancovať pri dobrej hudbe? Alebo 
sa deti radi hrajú s formičkami a vy radi ležíte 
na piesku hebkom ako hodváb. Ak ste na tie-
to otázky odpovedali kladne, vašim výberom 
bude dozaista náš nový aparthotel v Sa Coma. 
Svojou kvalitou jedál, polohou priamo pri pláži 
a úrovňou poskytovaných ubytovacích služieb 
vás určite nesklame. Neváhajte a zabezpečte si 
príjemné chvíle pre vás a vašich blízkych na vý-
chodnom brehu Malorky v THB Sa Coma Platja!

POLOHA: na východnom pobreží ostrova Malor-
ka v známom letovisku Sa Coma • priamo pri pláži 
s jemným svetlým pieskom a plynulým vstupom 
do mora • pri pobrežnej promenáde • 200m cen-
trum strediska • v blízkosti obchodíkov, reštaurá-
cií, barov, požičovní áut a bicyklov • 900m obľú-
bené stredisko S´Illot s dlhou plážou • 2km ďalšie 
známe stredisko Cala Millor • 6km Porto Cristo (so 
známou atrakciou - Dračími jaskyňami) • 70 km 
od hlavného mesta Palma de Mallorca (letisko) 

PLÁŽE: priamo pri známej piesočnatej pláži Sa 
Coma s hebkým pieskom • plynulý vstup do mora 
vhodný pre deti i neplavcov • 900m pláž susedné-
ho strediska S´Illot • 2km známa pláž Cala Millor • 
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • v hoteli 
je možnosť vypožičať si osušky na pláž za vratnú 
kauciu

POPIS HOTELA: hotelové lobby s recepciou • 
reštaurácia s vonkajšou terasou • bar Salón s TV 

• bar pri bazéne s posedením • bazén pre deti 
a dospelých • vonkajšia terasa na slnenie • WiFi 
pripojenie v celom komplexe zdarma • interneto-
vý kútik (za extra poplatok) • výťahy • animačný 
program pre deti i dospelých v réžii hotelového 
animačného tímu

ŠPORT A ZÁBAVA:  biliard (za poplatok) • stolný 
tenis • šipky • detský kútik • vodné športy na plá-
ži, napr. windsurfing (za poplatok) • v stredisku 
mnohé športy: potápanie, tenis, squash • v blíz-
kosti golfové ihriská (za poplatok)

UBYTOVANIE: komfortne vybavené apartmány 
s kvalitným vybavením • zväčša s výhľadom na 
more • obývačka s váľandou, plne vybaveným 
kuchynským kútikom a posedením (kuchyn-
ský kútik s chladničkou, rýchlovarnou kanvicou, 
dvojplatničkou, mikrovlnou rúrou a kuchynským 
riadom) • TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia • 
spálňa • príslušenstvo (kúpelňa so sprchou alebo 
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vaňou, WC) • sušič na vlasy • WiFi zdarma • balkón 
alebo terasa • apartmány na prízemí pre ZŤP (na 
vyžiadanie)

STRAVOVANIE: polpenzia: raňajky a večere for-
mou bufetu bez nápojov • možnosť priplatenia 
formule all inclusive za príplatok 

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a tematic-
ké večere formou bufetu s vybranými lokálnymi 
nápojmi (voda, víno, pivo a nealkoholické nápo-
je) • vybrané lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje neobmedzene v čase 10:00-24:00h v ur-
čenom bare (pivo, víno, sangria, whisky, vodka, 
gin, rum, koňak, likéry, vybrané miešané nápoje, 
káva, čaj, kakao, nealko nápoje) • ľahký snack vo 
vyhradených hodinách • slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne

CENNÍK VIĎ STR. 406
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Naša TOP ponuka
hotel ATH Las Salinas Park *** * 
pri pláži, all inclusive, tobogany, 2 dospelí a dieťa do 12 rokov zdarma

 Rozloha: 505 000 km2  Počet obyvateľov: 45 117 000
 Hlavné mesto: Madrid  Mena: euro

 V VI VII VIII IX X

Teplota vzduchu 25 °C 28 °C 30 °C 31 °C 28 °C 23°C

Teplota vody 20 °C 22 °C 23 °C 24 °C 23 °C 21 °C

8 dní, letecky
len 361 €/osoba

Roquetas de Mar

AguadulceAlmería



Andalúzia 
Kedysi sa hovorievalo, že Európa končí Pyrenejami. Bolo to pre-
hnané tvrdenie, ale akákoľvek dovolenka južne od tohto pohoria 
vám potvrdí, že Španielsko je predsa len trochu iné ako zvyšok Eu-
rópy. Hojnosťou farbistých fiest a neúnavného nočného života, ce-
lým spektrom krajinných typov a ich jedinečnosťou, dobre zacho-
vanými architektonickými a umeleckými pamiatkami vám ponúka 
taký široký záber zábavy a kúzla ako máloktorá iná krajina. Väčšina 
ľudí navštívila doteraz severnú časť španielskeho pobrežia - Kata-
lánsko. Andalúzia je niečo celkom iné. Táto veľká oblasť južného 
Španielska patrí k  najodlišnejším a  najviac vzrušujúcim častiam 
krajiny. Energickí Andalúzania snáď ešte viac ako ostatní Španieli 
milujú fiesty, večierky, hudbu, divadlo a zábavu. Práve tu je domov 
flamenca a najkrajších slávností, srdce býčích zápasov a rodisko gi-
tary. Mestá ako Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba a  Cádiz majú 
nielen fascinujúcu históriu a umelecké tradície, ale aj rušný nočný 
život, ktorý pulzuje až do  úsvitu. Prírodné pomery Andalúzie sú 
natoľko rôznorodé, že v jeden deň sa môžete kochať zasnežený-
mi vrchmi najvyššieho španielskeho pohoria Sierra Nevada, druhý 
deň sa môžete premiestniť na stredomorskú pláž alebo objavovať 
púšte Almeríe. Keď sa pozrieme do histórie, zistíme, že Andalúzia 
bola v rímskych dobách najcivilizovanejšou oblasťou v ríši na zá-
pad od Talianska. Bola tiež základňou moslimských dobyvateľov, 
ktorí sem vpadli v roku 711 zo severnej Afriky. 

V období nadvlády Maurov, potomkov Arabov a severoafrických Berberov, bola 
najprv Córdoba, neskôr Sevilla a nakoniec bájna Granada hlavným mestom počas 
moslimskej nadvlády. V Andalúzii sa islamská civilizácia udržala dlhšie ako kde-
koľvek inde na Pyrenejskom polostrove a zanechala tu po sebe najmarkantnejšie 
stopy. Koniec koncov aj názov tejto provincie Al-Andalus pochádza zo stredoveké-
ho názvu moslimskej oblasti na Pyrenejskom polostrove. Do islamského odkazu 
v  Andalúzii patria okrem jazykového vplyvu aj veľkolepé stavby ako Alhambra 
v Granade, Mezquita v Córdobe či Alcazar a Giralda v Seville. Dnes sú veľké an-
dalúzske mestá žiarivými kozmopolitnými miestami, no nestratili nič zo svojej 
typicky španielskej atmosféry. 

ALMERÍA
Najvýchodnejšia andalúzska provincia je najslnečnejšou a najsuchšou časťou ce-
lého Španielska. Nachádza sa na východnom pobreží Španielska pri brehoch Stre-
dozemného mora. Ak zablúdite od prímorských letovísk pár kilometrov do vnút-
rozemia, nájdete tu okrem typicky žiarivých bielych dediniek i rozľahlú skalnatú 
polopúšť s fascinujúcimi scenériami. Krajina plná kaňonov a kamenných púští je 
podobná ako v Arizone, preto sa tu v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia nakrúcala celá rada svetoznámych westernov s hercami svetovej 
úrovne. Po filmovom priemysle zostali tri westernové mestečká, dnes turistické 
atrakcie, ktoré môžete navštíviť, a zažiť tak so svojimi ratolesťami zábavný deň. 
V Almeríi v lete nespadne takmer ani kvapka vody a slnko svieti prakticky nepre-
tržite. Výhodná poloha našich stredísk Aguadulce a Roquetas de Mar sľubuje mož-
nosť návštevy zaujímavých atrakcií priamo v susedstve: národného parku Cabo 
de Gata s panenskou prírodou a plážami, majestátneho pohoria Sierra Nevada, 
mestečka Guadix so skalnatými obydliami či samotného mesta Almería s atraktív-
nou pevnosťou Alcazaba.

ROQUETAS DE MAR A AGUADULCE
Iba pár kilometrov od živého a pulzujúceho hlavného mesta provincie Almería le-
žia slnkom zaliate strediská Roquetas de Mar a Aguadulce. Neoceniteľnou výhodou 
týchto susediacich letovísk je ich skvelá východisková poloha k spoznávaniu nie-
len prírodných krás Andalúzie, ale i k potulkám po známych skvostoch španielskej 
architektúry. Magnetom však zostáva udržiavaná široká a nekonečne sa tiahnúca 
pláž lemovaná pobrežnou promenádou a  zdobená palmami. Večer sa nechajte 
zlákať na prechádzku po uličkách letoviska, poseďte si v miestnych baroch, ochut-
najte andalúzske špeciality, zapite ich skvelým vínom a ulahoďte aj svojim očiam 
- dovoľte im pokochať sa na výkonoch tanečných majstrov pri predvádzaní nefal-
šovanej vášne temperamentných vystúpení flamenca.

GRANADA
Pod vrcholkami Sierra Nevady nájdete poslednú baštu maurskej ríše na polostro-
ve, Granadu s  bájnou Alhambrou. Táto pamiatka UNESCO je najkrajšou ukážkou 
islamskej architektúry v  Európe. Veľkolepý komplex palácov, opevnení a  záhrad 
Generalife je jedným zo zlatých klincov dovolenky na pobreží Almeríe a musíme 
pravdivo poznamenať, že drvivá väčšina našich dovolenkárov si ho nenechá ujsť. 
Výzdoba palácov je dokonalá ako krajka. Priam vás núti natiahnuť ruku a  tak sa 
presvedčiť, že táto krása nie je iba ilúziou. Záhrady so žblnkotom tečúcej vody 
v  jej fontánach sú tou najromantickejšou kulisou v  širokom okolí. Poprechádzať 
sa môžete aj po  granadskej historickej arabskej štvrti Albaicín, kde  začnete mať 
pochybnosti, či ste vôbec ešte v Európe. Z tejto štvrte je najlepší výhľad na siluetu 
Alhambry s pohorím Sierra Nevada v pozadí, a to z vyhliadky San Miguel. Bolo by 
hriechom nevyužiť blízkosť takého miesta - dovolenkový pobyt v Almerií si určite 
musíte spestriť prechádzkou po zákutiach Granady!
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POLOHA: v  pokojnej časti príjemného letovis-
ka Roquetas de Mar • od  pláže s  hrubozrnným 
pieskom ho delí iba pešia promenáda s  palmami, 
ktorá sa tiahne pozdĺž letoviska • v  blízkom okolí 
kaviarne, reštaurácie, bary • cca 1,8km malý prí-
stav, kde sa organizujú rôzne kultúrne akcie, výsta-
vy • 2 km od turistického centra Roquetas de Mar • 
2,5 km od najbližšieho golfového ihriska Club de 
Golf Playa Serena • 6km Aquarium Roquetas de 
Mar s ukážkou vodného sveta • 25 km od mesta Al-
mería s nákupnými príležitosťami, možnosťami zá-
bavy a  atraktívnou pevnosťou Alcazaba (autobu-
sové spojenie neďaleko hotela) • 40 km od letiska

PLÁŽE: priamo pri širokej piesočnatej pláži s hru-
bozrnným pieskom • ležadlá a slnečníky (za popla-
tok) • na pláži sa nachádzajú detské preliezačky 

POPIS HOTELA: vstupná hala s  recepciou a  po-
sedením • veľký bazénový komplex tiahnuci sa ce-
lým hotelovým areálom (ležadlá a slnečníky zdar-

ma) • vírivka zabudovaná vo vonkajšom bazéne • 
šmykľavky pre dospelých • rozľahlý detský bazén 
so šmykľavkami pre deti priamo do vody (vo forme 
lákavého farebného autíčka) • internetový kútik 
(za poplatok) • zdarma WiFi v spoločných priesto-
roch • hlavná reštaurácia • hlavný vnútorný all in-
clusive bar s  otvorenou časťou pri bazéne • von-
kajší snack bar pri bazéne • à la carte reštaurácia, 
bar pri recepcii, bar pri pláži, karaoke bar, pub, piz-
zéria, andalúzska taverna (platené, nie je zahrnuté 
v all inclusive) • herňa • kaderníctvo • obchodík 

ŠPORT A ZÁBAVA: herňa • menšie fitnes • denné 
i večerné hotelové animačné programy pre deti aj 
dospelých • hotelový detský klub • vodné športy 
na  pláži (za  poplatok) • stolný tenis, billiard (za 
poplatok) • na promenáde možnosť vypožičania 
bicyklov (za  poplatok) • najbližšie golfové ihrisko 
2,5 km

UBYTOVANIE: štýlovo zariadené 2-lôžkové izby 

Mediterraneo Park HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 511 EUR/8 DNÍ 

WWW.MEDITERRANEO-PARK.COM

Mediterraneo Park je sympatický hotel, ktorý si 
za roky, ktoré ho máme v ponuke, obľúbili mnohí 
vďaka jeho džavotavej atmosfére a  nezameniteľ-
nej kombinácii farieb a štýlov. V záhrade v stredo-
morskom štýle si môžete užívať chvíle voľna pri 
rozľahlom bazénovom komplexe so zabudovanou 
vírivkou a  toboganmi. Deti nebudú chcieť odísť 
z  veľkého detského bazéna s  farebnými šmykľav-
kami vo forme lákavého farebného autíčka. Iste 
oceníte široký výber výbornej stredomorskej ku-
chyne a  množstvo štýlových hotelových barov. 
Vďaka svojej polohe priamo pri širokej pláži a po-
brežnej promenáde je ideálnym miestom pre do-
volenkárov hľadajúcich oddych vhodne spestrený 
zaujímavými fakultatívnymi výletmi a  andalúz-
skym temperamentom.
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ROQUETAS DE MAR

s  možnosťou prísteliek • väčšina izieb má bočný 
výhľad na more • centrálna klimatizácia • satelit-
ná TV • telefón • trezor (za poplatok) • chladnička 
• kúpeľňa s WC, sušič na vlasy • balkón alebo tera-
sa • izby typu junior suita za príplatok (2 postele 
s nadštandardnými rozmermi 1,35 x 2m, nevšedná 
kruhová vaňa priamo na izbe)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere for-
mou bohatých švédskych stolov s  rôznymi špe-
cialitami vrátane nápojov (vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje) • vybrané alkoholické a ne-
alkoholické nápoje, káva, čaj v  hotelovom bare 
podávané počas dňa 10.00-24.00h • ľahké občer-
stvenie v  stanovených  poobedňajších hodinách • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma

CENNÍK VIĎ STR. 407

315



Andalúzia

ATH Portomagno HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 462 EUR/8 DNÍ 

WWW.HOTELATHPORTOMAGNO.COM/

Hotel je situovaný priamo pri pláži sympatického 
letoviska Aguadulce, iba niekoľko kilometrov od 
mesta Almería. Ideálny je pre všetky vekové ka-
tegórie - pre páry, ale aj rodiny s deťmi. Vďaka jeho 
kvalitným službám, chutnej kuchyni a  výhodnej 
polohe neďaleko od  pulzujúceho hlavného mes-
ta provincie Almería ho odporúčame všetkým, 
ktorí hľadajú relax, zábavu, ale aj poznávanie na 
výletoch do Granady či Guadixu. V stredisku sa na-
chádza iba niekoľko hotelov, v  dôsledku čoho sa 
s istotou neocitnete na preplnenej pláži bez mož-
nosti nájsť si pre seba pokojné miesto na oddych.  
Povinnou disciplínou je tu večerná prechádzka po 
pobrežnej promenáde, pri ktorej sa započúvate 
do šumu mora a užijete si západ slnka v odlesku 
vodnej hladiny.

POLOHA: letovisko Aguadulce • v  prvej línii   
od  pláže, oddelený len úzkou nefrekventovanou 
komunikáciou • 400 m od malého prístavu s barmi 
• v blízkosti diskotéka, menšie obchodné centrum • 
8 km mesto Almería • golfové ihrisko 7 km • 15 km 
od letiska • v susedstve stredisko Roquetas de Mar 
s nákupným centrom Gran Plaza a Aquarium 

PLÁŽE: dlhá a široká piesočnatá pláž s hrubozrn-
ným pieskom, miestami s  prímesou drobných ka-
mienkov • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 

POPIS HOTELA: hala s  recepciou • reštaurácia • 
fitnescentrum • relaxačné centrum (služby za  po-
platok: vírivka, solárium, sauna, zábaly, masáže)  
• 5 vonkajších bazénov vrátane bazéna pre deti 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • detské ihrisko s hoj-
dačkami • niekoľko barov • salón krásy za poplatok: 
kaderníctvo, manikúra, pedikúra • WiFi pripojenie  
zdarma (na recepcii a nižších podlažiach) • paddle 
kurty (za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: paddle kurty (za  poplatok) • 
detské ihrisko v areáli hotela pri bazénoch • fitnes 
• golfové ihrisko 7 km • stolný tenis • hotelové ani-
mácie 

UBYTOVANIE: dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
stelky • klimatizácia • satelitná TV • telefón • minibar 
(za poplatok) • balkón alebo terasa • väčšina izieb 
má bočný výhľad na more • kúpeľňa s WC, sprcha 
alebo vaňa, sušič vlasov• bezbariérová izba na vy-
žiadanie 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere for-
mou švédskych stolov vrátane vybraných lokál-
nych nápojov • vybrané miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje v hotelovom bare 10.00-24.00h  
• ľahké občerstvenie vo vyhradených hodinách • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma

CENNÍK VIĎ STR. 407

AGUADULCE
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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Andalúzia

OFICIÁLNA TRIEDA: ****

OD 462 EUR/8 DNÍ 

WWW.HOTELATHLASSALINASPARK.COM/

Hotel Las Salinas Park sa nachádza na almeríjskom 
pobreží Andalúzie, v  stredisku Roquetas de Mar - 
kedysi rybárska dedinka, dnes rozkvitajúce dovo-
lenkové letovisko. Priamo pri rozľahlej pláži, blízko 
obchodného centra, neďaleko pevnosti Castillo de 
Santa Ana s bohatým programom letných predsta-
vení, na skok do pravej býčej arény Plaza de Torros, 
či do morského akvária. To všetko máte na dosah. 
Cez deň sa deti dosýta vyšantia na toboganoch, 
večer sa môžete poprechádzať po dlhej plážovej 
promenáde. Najmenší sa určite potešia detské-
mu bazéniku s farebnými fontánkami v tvare  
milých zvieratiek. Spestriť dovolenku si môžete 
návštevou neďalekého aquaparku, prípadne sa 
pozrieť do blízkeho mesta Almería. 

POLOHA: priamo pri pláži a nekonečnej pobrež-
nej promenáde vhodnej na dlhé prechádzky či 
beh • v  obytnej časti mestečka Roquetas de Mar 
•  400 m obchodné centrum Gran Plaza • v  okolí 
reštaurácie, bary • 1,5 km morské akvárium a vod-
ný park • 20 km atraktívne mesto Almería • 35 km 
letisko Almería

PLÁŽE: rozľahlá piesočnatá pláž s  hrubozrnným 
pieskom • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok 

POPIS HOTELA: recepcia s lobby barom a pose-
dením • reštaurácia • bazén s toboganmi a vírivkou 
• detský bazén s farebnými aplikáciami • bar pri 
bazéne • animačná zóna • WiFi pripojenie na  in-
ternet zdarma (heslo na vyžiadanie) • počítačová 
zóna (za poplatok)

ŠPORT A  ZÁBAVA: hotelové animácie • biliard, 
stolný tenis (za poplatok) • herňa • golfové ihriská 
do 10 km od hotela (za poplatok)

UBYTOVANIE: 2-lôžkové priestranné izby s mož-
nosťou 1 -2 prísteliek • väčšina izieb mý  výhľad 
na pláž a šíre more • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič 
na vlasy • individuálna klimatizácia • TV • telefón 
• trezor (za poplatok) • chladnička • balkón alebo 
terasa • bezbariérová izba na vyžiadanie • na vy-
žiadanie môžu spať 4 dospelí v  jednej izbe (je tu 
2x posteľ so šírkou 135cm, t.j. jedna posteľ je ur-
čená pre 2 osoby)

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov (víno, pivo, voda, vybrané 
nealkoholické nápoje) • miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje v  určených hodinách 10:00-
24:00h • ľahké občerstvenie vo vyhradených hodi-
nách • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma

CENNÍK VIĎ STR. 407

HOTEL ATH Las Salinas Park

ROQUETAS DE MAR
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa
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Costa Blanca
Plavba loďkou na podzemnej rieke Grutas de Sant Josep. Návšteva 
kaplnky sv. Grálu vo Valencii, kde je kalich, o ktorom legenda hovorí, 
že je to sv. Grál. Tržnice vo Valencii s nespočetnými stredomorskými la-
hôdkami. Fonts de l´Algar – horské prírodné vodné kaskády. Peňón de 
Ilfach – mohutné skalisko trčiace z mora pri mestečku Calpe. Prechádz-
ka po prímorskej promenáde v Alicante a v záhrade Jardín Huerto del 
Cura v Elche, kde je najväčšia záhrada datľových paliem, ktorých tu je 
vraj viac než 200 000.  To všetko môžete zažiť na Costa Blance  „Bielom 
pobreží“.  Najlepšia stredomorská klíma, horúce slnečné počasie, po-
marančové plantáže, citrusové sady, mandľovníky, tymián, levandule 
či rozmarín, malebné dedinky a prekrásne dlhé a široké pláže s jem-
ným pieskom takmer bielej farby - to všetko je obraz Bieleho pobrežia 
pri Stredozemnom mori. Prídite sem a užite si nezabudnuteľnú dovo-
lenku. Nos vemos en Costa Blanca!

BENIDORM
„Španielsky Manhattan“ – mesto Benidorm, najväčšie letovisko na Stredo-
morskom pobreží Levante. Kluby, bary, kaviarne, reštaurácie, diskotéky, zá-
bavné podniky, obchodíky... To všetko spolu s pôvodnou starou časťou mes-
ta láka každoročne tisíce turistov. Benidorm sa stal vyhľadávaným miestom 
najmä vďaka dvom úžasným plážam – Playa de Levante, Playa de Poniente a 
tiež vďaka slnečnému a horúcemu počasiu. Po kúpaní môžete v Benidorme 
navštíviť miestny vodný park s najvyšším vertikálnym toboganom-kapsula 
na svete VertiGo v Aqualandii, zvierací park Mundomar, alebo zažite troj-
sekundový voľný pád v obrovskom zábavnom parku s nespočetným množ-
stvom atrakcií Terra Mítica.  

GUARDAMAR DEL SEGURA
Guardamar del Segura je kľudné mestečko s peknou prímorskou promená-
dou a s množstvom obchodíkov, ležiace na hranici pobrežia nazývaného tiež 
Costa Cálida („horúce pobrežie“), ktoré je vychýrené vďaka krásnym piesoč-
natým plážam, lemovaným chránenými dunami a borovicovými hájmi. Naj-
lákavejšia je pláž Playa de Campomar, tiahnuca sa južne od mestečka, kde 
leží aj nami ponúkaný hotel s názvom Playas del Guardamar. Výhodou poby-
tu v tomto peknom hoteli je práve bezkonkurenčná pláž s jemným pieskom 
a s plytkým vstupom do mora, pričom okrem nami ponúkaného hotela, na 
pláži v okolí nie sú ďalšie hotely a tak nemáte pocit preplnenia pláže turista-
mi. Kľud, pokoj, šum mora, výborné služby v hoteli i na pláži. To je dovolenka 
v hoteli Playas de Guardamar. Do mesta sa dostanete buď pešo príjemnou 
prechádzkou alebo od hotela minibusom za malý poplatok.

8 dní, letecky len  344 €/osoba

Naša TOP ponuka
hotel Playas de Guardamar*** 
all inclusive, bazén, na pláži, animácie
2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov zdarma

Alicante

Benidorm

Guardamar 
del Segura



Costa Blanca

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 371 EUR/8 DNÍ  LET

WWW.HOTELVORAMARBENIDORM.COM

Najväčšie španielske letovisko Benidorm každý rok 
navštívi množstvo turistov z celej Európy, ktorí tu 
vyhľadávajú pulzujúci nočný život, bary, kaviarne, dis-
kotéky, obchody ale aj fantastické kúpanie na dvoch 
nádherných plážach. Playa de Levante a Playa de 
Poniente sa tiahnu pozdĺž Benidormu a oddeľuje ich 
stará, historická časť mesta, v susedstve ktorej sa na-
chádza aj hotel Voramar. Jednoduchý hotel je vyhľa-
dávaný vďaka svojej výbornej polohe v srdci mesta, 
ako aj blízkej polohe k pláži. Hovorí sa, že v Benidorme 
sa nespí, pretože tu stále máte čo robiť. Napriek tomu 
vám doporučujeme návštevu miestnych zábavných, 
vodných a zoo parkov (Terra Mítica, Terra Natura/
Aqua Natura, Aqualandia a Mundomar). Užite si kúpa-
nie a krásne pláže na „Bielom pobreží“ Costa Blanca. 

POLOHA: cca 80 m od pláže • priamo v centre naj-
väčšieho španielskeho letoviska Benidorm s takmer 
nekončiacou zábavou a nočným životom • v sused-
stve starého mesta  •  60 km od letiska v Alicante • 
úžasné vodné, zábavné a zoo parky (Terra Mítica, 
Terra Natura/Aqua Natura, Aqualandia, Mundomar)

PLÁŽE: krásne, dlhé a široké pláže (Playa de Ponien-
te, Playa de Levante) s jemným pieskom a plytkým 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok)  

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • reštau-
rácia • bar pri bazéne a street bar - oba so službami 
all inclusive (10.30 - 24.00 h.) • bazén na streche ho-
tela • wifi zdarma • ležadlá a slnečníky na slnečnej 
terase a pri bazéne zdarma

ŠPORT A  ZÁBAVA: Benidorm je najväčším dovo-
lenkovým centrom v Španielsku s obrovským množ-
stvom denných aktivít a možností nočnej zábavy 
• do Benidormu prichádzajú turisti užívať si takmer 
nikdy nekončiacu zábavu v rušnom letovisku

UBYTOVANIE: izby pre 2 osoby s možnosťou 1 
prístelky • izby pre 4 osoby (2 manželské poste-
le 1,35x1,9m) • telefón •  TV •  trezor (za poplatok) • 
chladnička (za poplatok) • kúpeľňa s  WC •  balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov alebo all inclu-
sive za príplatok

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov k obedu a k 
večeri (pivo, víno, voda, sangria a čaj) • vybrané ná-
poje v hotelových baroch (pivo, víno, whisky, vod-
ka, gin, rum, nealkoholické nápoje, voda, káva, čaj) • 
ľahké občerstvenie počas dňa v určených hodinách 
(zmrzlina, hot-dog, sendviče, hranolky)• ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne na streche zdarma

CENNÍK VIĎ STR. 405

HOTEL Voramar

BENIDORMdieťa do 12 rokov
ZDARMA

ubytovanie a All Inclusive
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Costa Blanca

POLOHA: priamo pri krásnej dlhej piesočnatej 
pláži s  jemným pieskom • len 1 km od mestečka 
Guardamar del Segura s  peknou promenádou, 
obchodmi, barmi a kaviarňami (k hotelu premáva 
minibus za malý poplatok) • len 35 km od letiska 
v  Alicante • 45 km od  známeho mesta a  letoviska 
Alicante • v Benidorme fantastické vodné, zábavné 
a zoo parky (Terra Mítica, Terra Natura/Aqua Natu-
ra, Aqualandia, Mundomar)

PLÁŽE: priamo pri krásnej, dlhej pláži s  jemným 
pieskom a  s plytkým vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)  

POPIS HOTELA: vstupná hala s recepciou • bazé-
nový komplex (ležadlá a slnečníky zdarma) • WiFi 
zdarma • reštaurácia • vnútorný all inclusive bar Las 
Dunas (9.00 - 23.00 h.) • vonkajší all inclusive bar  
pri bazéne (11.30 - 19.00 h.) 

ŠPORT A  ZÁBAVA: menšie fitnes • animačné 
programy pre deti aj dospelých • detský klub • 

herňa: stolný tenis a biliard (za poplatok) • detské 
ihrisko • požičovňa bicyklov (za poplatok)

UBYTOVANIE: izby pre 2 osoby • izby pre 3 osoby 
(2 manželské postele alebo 2 základné lôžka a prí-
stelka) • izby pre 4 osoby (2 manželské postele 1,35 
x 1,9 m) • klimatizácia • TV • telefón a trezor (za po-
platok) • chladnička (za poplatok) • kúpeľňa s WC • 
balkón • bočný alebo priamy výhľad na more 

STRAVOVANIE: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
(vybrané nealkoholické a  alkoholické nápoje) 
• v  baroch: alkoholické a  nealkoholické nápoje 
(pivo, víno, whisky, sherry, koňak, sangría, vodka, 
gin, rum, kola, fanta, tonic, voda, káva, čaj, mlieko, 
džús, likéry, kokteily piňa colada, love on the be-
ach, tequila sunrise, San Francisco) • občerstvenie 
v stanovených hodinách (koláčiky, hot-dogy, sen-
dviče) • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma

Playas de Guardamar HOTEL

OFICIÁLNA TRIEDA: ***

OD 441 EUR/8 DNÍ  LET

WWW.HOTELESPOSEIDON.COM

WWW.HOTELPLAYASDEGUARDAMAR.COM

Príjemný hotel s  výbornými službami pri nádher-
nej dlhej pláži s jemným pieskom a plytkým vstu-
pom do mora. Hotel spája výhody pokoja a kľudu 
z  dôvodu polohy za malebným mestečkom Gu-
ardamar a  súčasne možnosti poprechádzať sa po 
tamojšej promenáde a obchodoch. V okolí nie sú 
ďalšie hotely, a preto si pláž vychutnáte bez toho, 
aby ste mali pocit , že je tam veľa turistov. V noci na 
izbách zvyčajne počuť šum mora. Okrem bežného 
all inclusive hotel ponúka za malý príplatok kvalit-
né nápoje medzinárodných značiek, ktoré nedo-
stanete častokrát ani v hoteloch vyšších tried. Ak 
dovolenkujete s  deťmi, navštívte niektorý vodný, 
zoo alebo zábavný park v Benidorme.

GUARDAMAR DEL SEGURA
FIRST MOMENT

BONUS
dieťa

ÚPLNE ZDARMA
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GUARDAMAR DEL SEGURA

 ALL INCLUSIVE S  NÁPOJMI MEDZINÁ-
RODNÝCH ZNAČIEK: za malý príplatok ďalšie 
kvalitné nápoje medzinárodných značiek: pivo vo 
fľaškách značiek (Amstel, Mahou) a nealkoholické 
pivo, sherry (Alvear, Tío Pepe), kvalitnú whisky 
(Ballantines, JB, White Label), koňaky (Brandy Tor-
res, Magno, Veterano, Soberano, Terry, 103, Fun-
dador), vodku (Smirnoff), gin (Beefeater, Bombay 
white, Gordons y Larios), rumy (Brugal, Cacique, 
Bacardi, Negrita y Pampero), čaj Nestea, Coca Cola, 
tonic, citrónový a pomarančový nealko nápoj, ka-
kao, espresso káva, marhuľový, jablkový a bylinko-
vý likér,  koktaily magic, mrazené citrónové a po-
marančové nealko nápoje

 SENECA KLUB: animačný program pre deti 
i  dospelých organizovaný hotelovým animačným 
tímom za účasti slovensky hovoriaceho animátora

CENNÍK VIĎ STR. 405

Costa Blanca
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TURECKO » Termíny a ceny  8-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 8301 8302 8303 8313 8314 8315

Dátum odletu BA, KE 07. 6. 14. 6. 21. 6. 30. 8. 06. 9. 13. 9. 

Dátum príletu BA, KE 14. 6. 21. 6. 28. 6. 06. 9. 13. 9. 20. 9. 

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

osoba na základnom lôžku 690 690 690 690 690 690

FIRST MOMENT BONUS -30% 483 483 483 483 483 483

dospelá osoba na prístelke 610 610 610 610 610 610

dieťa do 12 rokov na prístelke 560 560 560 560 560 560

Poznávací zájazd letecky 
OKRUH ZÁPADNOU ANATÓLIOU S MOŽNOSŤOU POBYTU PRI MORI

Okruh západnou Anatóliou s možnosťou pobytu pri mori letecky

1. DEŇ zájazdu: odlet do  Antalye. Transfer z  letiska 
do hotela v Antalyi. Ubytovanie v hoteli a večera. 

2. DEŇ zájazdu: raňajky v  hoteli, odchod do mesta 
Konya, jedného z najstarších miest sveta, mekky islamu 
v  Turecku. Prehliadka mauzólea Mevlany - zakladateľa 
rádu tancujúcich dervišov. Odchod do Kappadokie. Kra-
jinu rozprávkových komínov a kláštorov vyhĺbených do 
okolitých kopcov budete obdivovať v podzemnom mes-
te Kaymakli. Tento výlet patrí medzi najsilnejšie zážitky, 
ktoré si z Turecka odveziete. Ubytovanie v hoteli a večera. 

3. DEŇ zájazdu: po raňajkách nasleduje prehliadka 
tejto oblasti návštevou najzachovalejšieho kláštora Göre-
me, ktorý je zapísaný v  zozname UNESCO. Budete sa 
môcť poprechádzať medzi rozprávkovými komínmi v ob-
lasti Pasabag. Ubytovanie v hoteli v Kappadokii a večera. 

4. DEŇ zájazdu: po raňajkách odchod do Ankary. Náv-
števa Múzea anatolských civilizácií, známeho ako Che-
titské múzeum. Po prehliadke odchod do najväčšieho 
mesta Turecka - Istanbulu. Ubytovanie v hoteli a večera. 

5. DEŇ zájazdu: po raňajkách prehliadka Istanbulu. 
Uvidíte tu najznámejšie pamiatky mesta, ako  je námestie 
Hippodrome, Modrú mešitu, Topkapi - palác s pokladmi 
z obdobia Osmanskej ríše, Chrám Božej Múdrosti a jeden 

z istanbulských bazárov. Návrat do hotela a večera. 

6. DEŇ zájazdu: po raňajkách odchod smerom na Ca-
nakkale. Plavba trajektom cez úžinu Dardanely, návšteva 
Homérovej Tróje. Popoludní odchod do Bergame, kde vás 
čaká prehliadka akropoly. Ubytovanie v hoteli s večerou. 

7. DEŇ zájazdu: po raňajkách odchod do starobylého 
mesta Efez s návštevou jedného zo 7 divov sveta – Chrá-
mu bohyne Artemis. Po prehliadke odchod do antického 
kúpeľného mesta Hierapolis a  jedinečného prírodného 
fenoménu Pamukkale – „bavlníkového hradu“ s liečivý-
mi termálnymi prameňmi. Ubytovanie v hoteli a večera.

8. DEŇ zájazdu: raňajky, transfer na letisko do Antalye, 
odlet na Slovensko, resp. transfer do hotela podľa vášho 
výberu v rámci pobytového zájazdu.

9. – 14. DEŇ zájazdu: voľný program pri mori v  3*- 
5* hoteloch so službami all inclusive, resp. ultra all inclusi-
ve na Tureckej riviére. Individuálny program s možnosťou 
zakúpenia fakultatívnych výletov. 

15. DEŇ zájazdu: raňajky, transfer na letisko do Anta-
lye, odlet na Slovensko. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

UBYTOVANIE: 7-krát ubytovanie v 3* hoteloch 

STRAVOVANIE: 7-krát polpenzia v 3* hoteloch 

DOPRAVA: letecky z Bratislavy a Košíc. Počas okruhu do-
prava klimatizovaným autobusom a lodný trajekt. 

OSTATNÉ: služby sprievodcu a delegáta, program (bez 
vstupov, orientačná cena vstupov 120 € / osoba), DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: cena nezahŕňa letiskové, pa-
livové, emisné a  servisné poplatky, bezpečnostnú taxu 
a transfer na osobu do 2 rokov vo výške 49 €, od 2 rokov 
159 €. 

PRÍPLATOK: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 
(2,50 € na osobu a  deň) alebo PLUS (3,50 € na osobu 
a  deň) vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info. o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu po-
istenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

NEPOVINNÉ PRÍPLATKY: za 1/1 izbu počas poznáva-
cieho zájazdu 100 € / pobyt.  Cena 8 - dňového (7 - noco-
vého) pobytového zájazdu  na Tureckej riviére sa vypočí-
ta z ceny 8 - dňového pobytového zájazdu, od ktorého 
treba odpočítať čiastku 290 € na osobu.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť program 
zájazdu. 
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Okruh Sicíliou s pobytom pri mori

1. DEŇ zájazdu:  zraz účastníkov zájazdu na letisku. 
Odlet z Bratislavy do Palerma. Transfer do 4* hotelo-
vého komplexu Fiesta Hotels & Resorts nachádzajú-
ceho sa priamo pri mori, v  stredisku Campofelice di 
Roccella (bližšie informácie na str. 76-77). Ubytovanie 
v 4* hoteli, voľný program, večera.

2. DEŇ zájazdu: po  raňajkách presun autobusom 
z  hotela do  prístavu v  Cefalú. Návšteva ostrova Li-
pari, najväčšieho z  Eolských ostrovov, zapísaných 
do  zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Druhou 
zastávkou je ostrov Vulcano s  možnosťou kúpania 
sa, známy vďaka blahodárnym účinkom bahenného 
kúpeľa a teplým prameňom. Návrat do 4* hotelového 
komplexu Fiesta Hotels & Resorts, večera.

3. DEŇ zájazdu: po  raňajkách prehliadka historic-
kých pamiatok v  hlavnom meste Palerme a  v  mes-
tečku Monreale s  najkrajšou katedrálou na  Sicílii. 
Katedrála s  výjavmi zo Starého zákona sa radí me-
dzi skutočné skvosty stredovekého umenia. Voľný 
program. Návrat do  4* hotelového komplexu Fiesta 
Hotels & Resorts, večera.

4. DEŇ zájazdu: po  raňajkách odchod do  Segesty, 
návšteva dórskeho chrámu z 5. stor. p. n. l. Pokračova-
nie do Erice a Selinunte. Presun do oblasti Agrigento.  
Ubytovanie v 4* hoteli, večera.

5. DEŇ zájazdu: po raňajkách návšteva Údolia chrá-
mov v  mestečku Agrigento. Grécky básnik Pindaros 
ho nazval „najkrajším mestom na  zemi“. Staroveké 
Údolie chrámov je určite jedným z najvýznamnejších 
archeologických centier v  Stredomorí. Klenot sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO vás úplne očarí. 
Presun do mesta Piazza Armerina a návšteva rímskej 
vily del Casale, ktorá je svetovým kultúrnym dedič-
stvom UNESCO. Vila s  50-timi miestnosťami a  kúpe-

ľami je zdobená unikátnou podlahovou mozaikou. 
Presun do  východnej časti Sicílie. Ubytovanie v  3* 
hoteli, večera. 

6. DEŇ zájazdu: po  raňajkách pokračovanie cesty 
do Syrakúz. Prehliadka zachovalého archeologického 
parku, gréckeho divadla, rímskeho amfiteátra, oltára 
Hierona II. a  presláveného Dionýzovho ucha. Pokra-
čovanie do Taorminy s grécko-rímskym divadlom, úz-
kymi uličkami s obchodíkmi so suvenírmi. Ubytovanie 
v 3* hoteli v oblasti Taorminy, večera.

7. DEŇ zájazdu: po raňajkách nasleduje krátka pre-
hliadka Catanie, ktoré je druhým najväčším mestom 
Sicílie. Program pokračuje návštevou sopky Etny. 
Po prehliadke ubytovanie v 4* hoteli v Palerme. Uby-
tovanie a večera.

8. DEŇ zájazdu: raňajky, uvoľnenie izieb, transfer 
na letisko v Palerme, prílet do Bratislavy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ :

UBYTOVANIE: 3x ubytovanie v 4* hotelovom kom-
plexe Fiesta Hotels & Resorts priamo pri mori (slneč-
níky a ležadlá na pláži zdarma), 4x ubytovanie v kva-
litných 4* a 3* hoteloch počas poznávacieho okruhu 
Sicíliou (2-lôžkové izby s možnosťou prístelky).

STRAVOVANIE: 3x polpenzia počas pobytu v hote-
lovom komplexe Fiesta Hotels & Resorts, 4x polpenzia 
počas okruhu Sicíliou. 

DOPRAVA: letecky z  Bratislavy, leteckou spoloč-
nosťou Travel Service a. s. lietadlami typu Boeing 
737-800. Počas letu sú podávané studené a  teplé 
nealkoholické nápoje a  studené ľahké občerstvenie. 
Na Sicílii doprava klimatizovaným autobusom počas 
okruhu ostrovom.

OSTATNÉ: služby sprievodcu a  delegáta cestovnej 
kancelárie, program zájazdu s jednotlivými zastávka-
mi (program bez poplatkov za  vstupy, občerstvenie 
počas poznávacej časti zájazdu), DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: cena nezahŕňa letiskové, pa-
livové, emisné a servisné poplatky, bezpečnostnú taxu 
a transfer na osobu do 2 rokov vo výške 49 €, od 2 ro-
kov 159 €. 

PRÍPLATOK: komplexné cestovné poistenie KOMFORT 
(2,50 € na osobu a deň) alebo PLUS (3,50 € na osobu 
a  deň) vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.  
NEPOVINNÉ PRÍPLATKY: príplatok za jednolôžkovú 
izbu +48 € na izbu a noc.
POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť program 
zájazdu.

OKRUH SICÍLIOU S POBYTOM PRI MORI

Termíny a ceny 8-dňových leteckých pobytovo-poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 3501 3502

Dátum odletu 21. 6. 28. 6. 
Dátum príletu 28. 6. 5. 7. 

Počet nocí 7 7

Osoba na základnom. lôžku 1250 1290

FIRST MOMENT BONUS -30% 875 903

Dospelá osoba na 1. prístelke 1150 1190

Pobytovo-poznávací zájazd letecky
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Gibraltar a okruh Andalúziou s pobytom pri mori letecky

GIBRALTAR A OKRUH ANDALÚZIOU » Termíny a ceny 8-dňových pobytovo-poznávacích zájazdov
Kód zájazdu 4501 4502 4503 4504 4505

Dátum odletu BA 10. 6. 17. 6. 5. 9. 12. 9. 19. 9. 
Dátum príletu BA 17. 6. 24. 6. 12. 9. 19. 9. 26. 9. 

Počet nocí 7 7 7 7 7
osoba na základnom lôžku 1250 1290 1290 1250 1250

FIRST MOMENT BONUS -30% 875 903 903  875 875

dospelá osoba na 1. prístelke 1050 1100 1100 1050 1050
dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 530 540 540 530 530

Pobytovo-poznávací zájazd letecky
GIBRALTAR A OKRUH ANDALÚZIOU S POBYTOM PRI MORI

1. DEŇ zájazdu: zraz na letisku v Bratislave, prílet 
do Almeríe, transfer do hotelov, ubytovanie v  4* ho-
teloch s all inclusive v  letoviskách Aguadulce alebo 
Roquetas de Mar.

2. DEŇ zájazdu: raňajky, presun autobusom do 
mesta Granada, prehliadka perly Andalúzie - pev-
nosti Alhambra a jej prekrásnych záhrad  Generalife, 
arabská, kresťanská a židovská architektúra, zastáv-
ka v meste Granada. Návrat do hotela, all inclusive.

3. DEŇ zájazdu: raňajky, odubytovanie. Presun 
autobusom do mesta Córdoba, prehliadka mesta, ži-
dovskej štvrte s úzkymi uličkami, bielymi domčekmi 
a typickými patiami plnými kvetov, návšteva Mezqu-
ity patriacej k pamiatkam chráneným UNESCO, sym-
bióza kresťanskej, židovskej a arabskej kultúry. Uby-
tovanie v meste Córdoba, resp. v jeho okolí. 

4. DEŇ zájazdu: raňajky, odubytovanie. Presun 
autobusom do očarujúcej Sevilly, prehliadka mesta 
(skvostná katedrála s vežou Giralda, hrobka Krištofa 
Kolumba, štvrť Barrio de Santa Cruz - stredoveká ži-
dovská štvrť). Ubytovanie v Seville resp. v jej okolí.  

5. DEŇ zájazdu: raňajky, odubytovanie. Presun do  
Gibraltáru, prehliadka britského územia so španiel-

skou atmosférou. V  poobedných hodinách presun 
do Rondy, prehliadka mestečka rozkladajúceho sa 
po oboch stranách 100 metrov hlbokej rokliny El 
Tajo,  býčia aréna, v zostávajúcom čase fakultatívna 
prehliadka múzea corridy, ubytovanie v Ronde resp. 
v jej okolí. 

6. DEŇ zájazdu: raňajky, odubytovanie. Zastávka 
v  romantickej dedinke Mijas s  bielymi domčekmi. 
Pokračovanie do mesta Málaga, voľný program. 
Cesta na pobrežie Almeríe, príchod v neskorých noč-
ných hodinách, ubytovanie v strediskách Aguadulce 
alebo Roquetas de Mar, pokračovanie pobytovej 
časti zájazdu a all inclusive.

7. DEŇ zájazdu: voľný program pri mori v 4* hote-
loch so službami all inclusive. 

8. DEŇ zájazdu: po  raňajkách nasleduje uvoľne-
nie izieb, voľný program podľa času odletu, transfer 
na letisko do Almeríe, odlet na Slovensko.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

UBYTOVANIE: 4-krát v  4* hoteloch s  all inclusive 
v  strediskách Aguadulce alebo Roquetas de Mar. 
Počas poznávacej časti v  4* hoteloch s  raňajkami: 
1-krát v  Seville, 1-krát v  Ronde, 1-krát v  Córdobe - 

resp. v okolí týchto miest. 

STRAVOVANIE:  4-krát all inclusive v 4* hoteloch, 
počas poznávacej časti 3-krát raňajky v 4* hoteloch

DOPRAVA: letecky z Bratislavy. Počas okruhu luxus-
ným klimatizovaným autobusom.

OSTATNÉ: sprievodca, delegát CK, program vráta-
ne vstupov do: Córdoba - Mezquita, Sevilla - Kated-
rála, Alhambra v  Granade, Gibraltár - okruh v  mini 
busoch, Ronda - Plaza de Toros, DPH.

POZOR! cena nezahŕňa letiskové, bezpečnostné, 
palivové, emisné a  servisné poplatky a  transfer vo 
výške 159 € na osobu od 2 rokov a pre deti do 2 ro-
kov 49 €.

PRÍPLATOK: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,50 € /osoba/deň zájazdu) alebo PLUS (3,50 
€ / osoba /deň zájazdu) vrátane poistenia stornopo-
platkov,  servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi toto 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zá-
jazd o 2%.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 
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1. DEŇ: odlet do Tel Avivu, transfer 
do Betlehema. Prehliadka pamiatok 
v Betleheme (Bazilika Narodenia Ježiša 
Krista, Jaskyňa Mlieka a Pole pastierov). 
Ubytovanie v hoteli 3*,  večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, výlet - cesta lanovkou 
a  prehliadka pevnosti Massada - sym-
bol odporu Židov voči Rimanom. Na-
vštívite továreň na kozmetiku Ahava, 
okúpete sa v Mŕtvom mori. Návrat do 
Betlehema, večera, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, transfer na pešiu pre-
hliadku Jeruzalema (staré mesto, Múr 
nárekov, Krížová cesta - Via Dolorosa, 
Bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – 
Golgote a Olivová hora).  Návrat auto-
karom do Betlehema, večera, nocľah. 

4. DEŇ: raňajky, odchod z  Betlehe-
mu k Mŕtvemu moru (krátke kúpanie),  
návšteva Jericha a  panoramatická 
prehliadka nového Jeruzalema (Knes-
set a  Menora). Prehliadka pamätníka 
holokaustu Yad Vashem. Transfer do 
letoviska Netanya, ubytovanie v hoteli 
Leonardo Plaza, večera a nocľah.

4.- 7. DEŇ: pobyt v letovisku Netanya 
v  hoteli Leonardo Plaza – ide o  nový 
hotel kategórie 4* ležiaci priamo v srdci 
Netanye (www.leonardo-hotels.com) 

v blízkosti nádhernej piesočnatej pláže.

8. DEŇ: skoré raňajky, transfer na letis-
ko v Tel Avive a odlet do Viedne. 

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel 
Aviv a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v Betleheme v ho-
teli kategórie 3* v  izbách s  vlastným 
príslušenstvom, 4 x v  hoteli Leonardo 
Plaza 4* v letovisku Netanya.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňaj-
ky a večere bez nápojov).

OSTATNÉ: transfery počas prvých 
4 dní podľa popisu, transfer z  hotela 
v Netanyi na letisko v Tel Avive, služby 
slovensky/česky hovoriaceho sprievod-
cu počas prvých 4 dní, počas pobytu 
v  Netanyi asistencia slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu,  DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezp., servis poplatky 80  €/os., palivo-
vý príplatok 120 €/os., v Izraeli sa platí: 
obslužné 40 USD/os., vstupy 95  USD/os.

PRÍPLATKY: 1/1 izba 300 €, transfer  
Bratislava - letisko Viedeň a späť 20€/os.

IZRAEL A NETANYA
8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – IZRAEL A NETANYA

Kód zájazdu 9401 9402

Dátum odletu 27.06. 05.09. 
Dátum príletu 04.07. 12.09. 

Počet nocí 7 7
Cena na osobu 630 630

Poznávacie zájazdy letecky

Úroveň
ubyto-
vanie strava

transfery letisko 
-hotel-letisko

transfery  
počas programu

slovenský 
sprievodca

zahraničný 
sprievodca vstupy

KLASIK raňajky

+PLUS+ raňajky

DELUXE polpenzia balíček vstupov

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Pre všetky poznávacie a  pútnické zájazdy odporúčame komplexné 
cestovné poistenie  KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, servisných a asistenčných služieb CK (bližšie informácie o poistení  
nájdete na str. 417, alebo si žiadajte  v pobočkách CK).

FIRST MOMENT zľava 5%: pri kúpe zájazdu do 31. 1. 2015. 
Zľava platí na vybrané zájazdy, vzťahuje sa len na základnú cenu zájazdu.

Ponúkame 3 úrovne zájazdov, ktoré sa líšia rozsahom služieb.

1. DEŇ: odlet do Tel Avivu, transfer do 
hotela v Galilei,  večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, prehliadka rímskeho 
amfiteátra v  Beit Shean, cesta údolím 
rieky Jordán ku Genezaretskému ja-
zeru a  na Golanské výšiny, prehliadka 
pevnosti pri meste Katsrin. Návšteva 
vinárstva, prehliadka kibucu, návrat 
ku Galilejskému moru do Kafarnaumu 
a  Tabghy. Nasleduje miesto krstu Yar-
denit, návrat do hotela, večera, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta 
a  Baziliky Zvestovania, pokračovanie 
popri dedinkách Drúzov na horu Car-
mel a  do prístavného mesta Haifa. 
Panoramatická prehliadka, výhľad na  
záhrady Báhai, staroveké  mesto Acre, 
návrat cez horu Tabor do hotela, večera 
a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, návšteva prírodného 
parku Gan Hashlosha (prírodné pra-
mene) a  presun údolím rieky Jordán 
do Jericha, transfer cez Judejskú púšť 
k Mŕtvemu moru (kúpanie), ubytovanie 
v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

5. DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruzalema 
– Olivová hora, Getsemanská záhrada, 
Chrám národov, staré mesto, vrch Sion, 
arménska a  židovská štvrť, Múr náre-
kov, Via Dolorosa a  Bazilika Božieho 
hrobu, návrat do hotela, večera, nocľah.

6. DEŇ: raňajky, prehliadka nového 
Jeruzalemu, návšteva Yad Vashem (pa-
mätník holokaustu), Izraelského múzea. 
Cesta cez Ein Karem do Betlehema, náv-
števa Baziliky narodenia a  Polí pastie-
rov, návrat do hotela, večera a nocľah.

7. DEŇ: raňajky, odchod do Qumranu 
a prehliadka pevnosti Massada, zastáv-
ka na kúpanie pri Mŕtvom mori, návrat 
do hotela v Betleheme, večera a nocľah.

8. DEŇ: raňajky, skoro ráno transfer na 
letisko a následný odlet do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel 
Aviv a späť.

UBYTOVANIE: 7 x v 3* hoteli.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia formou 
švédskych stolov.

OSTATNÉ: doprava po Izraeli klimati-
zovaným autokarom, služby slovensky/
česky hovoriaceho miestneho sprie-
vodcu, program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezp., servis. poplatky 80 €/os., palivo-
vý prípl. 120 €/os., v Izraeli sa platí: ob-
služné 40 USD/os., vstupy 140  USD/os.

IZRAEL A MŔTVE MORE
8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých  zájazdov –  IZRAEL A MŔTVE MORE

Kód zájazdu 9411 9412

Dátum odletu 25.04. 24.10. 

Dátum príletu 02.05. 31.10. 

Počet nocí 7 7
Cena na osobu 630 630

PRÍPLATKY:  za 1/1 izbu 210 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň  a späť 20 €/os.

325



Poznávacie zájazdy letecky

1. DEŇ: odlet do Istanbulu, transfer 
na krátku prehliadku Istanbulu: Modrá 
mešita, Hipodrom, Egyptský obelisk, 
transfer späť na letisko a odlet do De-
nizli. Transfer do hotela v  oblasti Pa-
mukkale, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka, 
navšteva unikátnych travertínových ba-
zénov Pamukkale s možnosťou kúpania 
na terasách. Popoludní Hierapolis - he-
lénske mesto zničené zemetrasením 
v r. 60, so zvyškami mestských hradieb, 
gréckeho amfiteátra a  Apolónovho 
chrámu. Na záver návšteva ruín slávne-
ho mesta Laodicea (založeného v r. 260 
pr. Kr.) s  2 divadlami, štadiónom, Dio-
vým chrámom a nekropolou. Návrat do 
hotela, večera, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, presun k  pobrežiu 
Egejského mora - návšteva Aphrodi-
sias - mesta zasväteného bohyni lásky 
Aphrodité. Zachoval sa amfiteáter, 
štadión, Afroditin chrám. Následne 
presun  do Selcuku, kde si prezriete 
zvyšky Chrámu bohyne Artemis (jed-
ného zo 7 divov antického sveta), me-
šitu Issu Beya a Baziliku sv. Jána, kde 
je i jeho hrob. V podvečer transfer do 
hotela, ubytovanie,  večera, nocľah. 

4. DEŇ: raňajky, poldenný výlet: naj-
skôr Dom Panny Márie (Meryemana), 
v  ktorom žila po odchode zo Svätej 
zeme - posvätné miesto kresťanov 
i moslimov. Potom sa oddáte čaru Efezu 

- najkrajšieho grécko - rímskeho mesta 
vo východnom Stredomorí. Celziova 
knižnica, komplex kúpeľov, bulváry, ak-
vadukty, amfiteáter s kapacitou 25000 
divákov vám vydajú svedectvo o veľko-
leposti tohto mesta v staroveku. Popo-
ludní transfer na letisko, odlet z Izmiru 
do Viedne (prestup v Istanbule). 

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – De-
nizli a Izmir - Viedeň.

UBYTOVANIE: 3 x v 3* hoteli, z toho 
2 x v oblasti Pamukkale a 1 x v oblasti 
Kusadasi.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia.

OSTATNÉ: doprava počas celého 
programu klimatizovaným autoka-
rom, všetky prehliadky s  miestnym 
sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpeč. a servisné poplatky 125 €/os. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 120 €,  balí-
ček vstupov (Modrá mešita, Hipodrom, 
Egyptský obelisk, Pamukkale, Hierapo-
lis, Laodicea, Aphrodisias, Selcuk, Dom 
Panny Márie, Efez) 65 €/os, transfer 
z  Bratislavy na letisko Viedeň-Schwe-
chat a späť 20 €/os.

1. DEŇ: odlet do Kayseri (prestup v Is-
tanbule). Transfer na krátku panora-
matickú prehliadku Kayseri (Citadela, 
Veľká mešita). Odchod do hotela v ob-
lasti Kappadokia (Göreme), ubytovanie, 
večera, nocľah. Kappadokia je jedným 
z  prírodných divov sveta, pamiatka 
UNESCO. Pred 3 miliónmi rokov pri 
erupciách sopiek bola zem pokrytá 
vrstvou popola a  lávy. Prírodné sily 
a  erózia vymodelovali bizarné skalné 
útvary - rozprávkovo čarovné komíny, 
ktoré sú turistickou atrakciou oblasti. 
Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka 
so zastávkami pri skalných útvaroch 
(Göreme Vista Point) a  v  múzeu pod 
otvoreným nebom Göreme a  Uchisar 
so skalným hradom Kale. Popoludní 
Údolie holubov, Údolie mníchov a  tu-
ristická atrakcia Zelve so zaujímavými 
skalnými útvarmi. Návrat do hotela, 
večera, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, návšteva podzemné-
ho jaskynného mesta Kaymakli. Arche-
ológovia odhadujú, že v  ňom žilo asi 
3500 ľudí. Popoludní prehliadka Kosto-
la sv. Jána Krstiteľa v Cavusin so vzácny-
mi freskami, návšteva mestečka Avanos 
známeho výrobou keramiky. Zastávka 
pri skalnom hrade v Ortahisar, transfer 
do hotela, ubytovanie,  večera,  nocľah. 
V  prípade záujmu môžete absolvovať 
60 minútový let teplovzdušným baló-

nom nad skalnými útvarmi Kappadokie 
(cena cca 150 €/os.). 

4. DEŇ: raňajky, transfer na letisko, 
odlet z  Kayseri do Istanbulu, transfer 
na krátku prehliadku Istanbulu (Modrá 
mešita, Hipodrom, Egyptský obelisk), 
transfer späť na letisko a odlet z Istan-
bulu do Viedne. 

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň – Kay-
seri a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným 
príslušenstvom v 3* hoteli v  oblasti 
Kappadokia.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia. 

OSTATNÉ: doprava počas celého 
programu klimatizovaným autoka-
rom, prehliadky s  miestnym sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu, 
program podľa popisu bez vstupov, 
DPH .

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpeč. a servisné poplatky 125 €/os. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 120 €, balíček 
vstupov (Modrá mešita, Hipodrom, 
Egyptský obelisk, Göreme, Kostol sv. 
Jána Krstiteľa v  Cavusin, podzemné 
mesto Kaymakli) 50 €/os., transfer z Bra-
tislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

TURECKÉ SKVOSTY (PAMUKKALE A EFEZ)
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

ČAROVNÁ KAPPADOKIA
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – TURECKÉ SKVOSTY

Kód zájazdu 9205 9206

Dátum odletu 15.05. 23.10.
Dátum príletu 18.05. 26.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 540 540

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – ČAROVNÁ KAPPADOKIA

Kód zájazdu 9208 9209

Dátum odletu 30.04. 16.10.
Dátum príletu 03.05. 19.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 550 550

TURECKÉ SKVOSTY, ČAROVNÁ KAPPADOKIA 
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Poznávacie zájazdy letecky
TOSKÁNSKO, ISTANBUL

1. DEŇ: odlet z  Viedne do Florencie, 
ktorá je právom označovaná za naj-
krajšie múzeum pod šírym nebom. 
Presun autokarom do Sieny, prehliad-
ka centra mesta a  gotickej katedrály 
Duomo Siena s  miestnym sprievod-
com. Transfer na ubytovanie v  okolí 
Florencie, večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, celodenný výlet au-
tokarom do Pisy, prehliadka mesta 
s  miestnym sprievodcom vrátane 
Katedrály Santa Maria Maggiore (Du-
omo Pisa) a  baptistéria, šikmej veže 
Torre di Pisa a  Námestia zázrakov 
(pamiatka UNESCO). Presun do mes-
ta Lucca (rodné mesto G. Pucciniho), 
pozriete si jeho rodný dom, Kostol sv. 
Jána a pozoruhodný Dóm sv. Martina. 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka 
pamätihodností Florencie s miestnym 
sprievodcom (Katedrála Santa Maria 
del Fiore, Baptistérium sv. Jána Krs-
titeľa, radnica Palazzo Vecchio, most 
Ponte Vecchio - postavený v  roku 
1218 a do súčasnej podoby prestava-
ný v  roku 1345). Popoludní prehliad-
ka galérie Uffizi a  v  nej vystavených 
úžasných diel najznámejších majstrov 
umenia (Sandro Boticelli, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Tiziano Vecelli, 
Raffaello, Giotto, Caravaggio a  ďalší), 
návrat do hotela, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, dokončenie prehliad-

ky Florencie s miestnym sprievodcom, 
transfer autokarom na letisko, odlet 
z Florencie do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Flo-
rencia a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v  dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v okolí Florencie.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňaj-
ky a večere).

OSTATNÉ: doprava autokarom pod-
ľa programu, prehliadky s  miestnym 
talianskym sprievodcom, služby slo-
venského sprievodcu, program podľa 
popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
vo výške 125 €/os., City tax v  oblasti 
Toskánska 3 € na osobu a noc.

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu  
75 €, balíček vstupov (Galéria Uffizi 
vo Florencii, Katedrála Santa Maria 
del Fiore a  Baptistérium sv. Jána vo 
Florencii, Duomo v  Siene, Katedrá-
la a  Baptistérium v  Pise, Šikmá veža 
v  Pise) 65  €/os., transfer z  Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a  späť 
20 €/os.

TOSKÁNSKO
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  zájazdov –  TOSKÁNSKO 

Kód zájazdu 9321 9322

Dátum odletu 14.06. 18.10. 
Dátum príletu 17.06. 21.10. 

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 500 500

1. DEŇ:  odlet z  Viedne do Istanbulu 
– najväčšieho tureckého mesta dvoch 
kontinentov, ktoré spája Európu a Áziu. 
Transfer autokarom z letiska do centra 
mesta, ubytovanie v hoteli, večera, krát-
ka večerná vychádzka po centre Istan-
bulu, nocľah.

2. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka 
najvýznamnejších pamiatok Istanbu-
lu s  miestnym sprievodcom (Modrá 
mešita so 6 minaretmi, Hippodrom, 
Egyptský obelisk). Uchváti Vás návšte-
va byzantského chrámu Aghia Sophia 
(Chrám Svätej Múdrosti). Veľmi atraktív-
nou bude tiež plavba loďou z Európy do 
Ázie cez Bospor a na  najvyššom bode 
Istanbulu (Camlica) ochutnáte šálku 
pravého tureckého čaju. Návrat cez 
Bosporus Bridge späť do hotela v  eu-
rópskej časti mesta. Večera a nocľah. 

3. DEŇ: raňajky, pokračovanie pre-
hliadky mesta s miestnym sprievodcom 
(slávny sultánsky palácový komplex 
Topkapi, rozľahlá podzemná vodná 
nádrž Yerebatanská cisterna). Popolud-
ní panoramatická jazda popri Zlatom 
rohu so zastávkou pri akvadukte rím-
skeho cisára Valensa. Návštívite múze-
um v bývalom kláštore Chora s najkraj-
šími  byzantskými mozaikami na svete 
a  palác Dolmabahce, ktorý očarí kaž-
dého jedinečnými klenotmi. Návrat do 
hotela, večera. Možnosť individuálnej 
prehliadky nočného Istanbulu, nocľah.

4. DEŇ: raňajky, návšteva Veľkého ba-
zára a Egyptského bazára (ručne tkané 
koberce, kožené výrobky, šperky, hod-
váb, cukrovinky a  korenie). Popoludní 
transfer na letisko a odlet do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Istan-
bul a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v  dvojlôžkových 
a  trojlôžkových izbách s  vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v širšom centre Istanbulu.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňaj-
ky a večere).

OSTATNÉ: autokarová doprava po 
Istanbule podľa programu, prehliad-
ky s  miestnym tureckým sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu, 
program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky vo 
výške 125 €/os. 

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu  
120 €, balíček vstupov (Modrá mešita, 
Hippodrom, Dolmabahce Palace, Top-
kapi Palace, Aghia Sophia, múzeum 
Chora, plavba cez Bospor) 50 €/os., 
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-
-Schwechat a späť 20 €/os.

ISTANBUL
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – ISTANBUL 

Kód zájazdu 9201 9202

Dátum odletu 08.05. 09.10. 
Dátum príletu 11.05. 12.10. 

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 450 450
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Poznávacie zájazdy letecky
PARÍŽ DE LUXE, PARÍŽ A DISNEYLAND

1. DEŇ: odlet z Viedne do Paríža, trans-
fer do centra mesta (panoramatická 
prehliadka), následne pešia prehliadka 
Latinskej štvrte: univerzita Sorbonne, 
Pantheón, palác Luxembourg, ka-
tedrála  Notre Dame, gotická kaplnka 
z  13. storočia Sainte Chapelle a  jeden 
z  prvých kráľovských palácov v  Paríži 
Conciergerie (s celou Márie Antoinetty, 
palác v čase Francúzskej revolúcie slú-
žil ako väznica), radnica Hotel de Ville 
a najstarší most Pont Neuf. Transfer do 
hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, transfer na prehliad-
ku kráľovského zámku a parku vo Ver-
sailles, popoludní sa necháte unášať 
atmosférou uličiek umelcov vo štvrti 
Montmartre, navštívite svetoznámu 
baziliku Sacre Coeur, prejdete sa na 
námestie umelcov Place du Tertre, 
ďalej prechádzka na námestie Pigalle 
a Boulevard de Clichy so svetoznámym 
kabaretom Moulin Rouge. Večer návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, návšteva galérie Lo-
uvre, pešia prehliadka centra: Champs 
– Elysées, Víťazný oblúk, Trocadero. 
Popoludní sa vyveziete výťahom na 
vrchol Eiffelovej veže a absolvujete ho-
dinovú vyhliadkovú plavbu po Seine. 
Transfer do hotela, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, transfer na prehliadku 
pamätihodností: centrum G. Pompi-
dou, moderná štvrť La Défense s  Veľ-

kým víťazným oblúkom (La Grande Ar-
che má výšku 110 m). Popoludní voľný 
program, v  prípade záujmu možnosť 
návštevy Invalidovne s vojenským mú-
zeom (hrobka Napoleona I. Bonaparte). 
Transfer na letisko,  odlet do Viedne.  

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Paríž 
a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hote-
li v širšom centre Paríža.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňaj-
ky a večere).  

OSTATNÉ: doprava po Paríži klimati-
zovaným autokarom, prehliadky v  1., 
2. a  3. deň s  miestnym sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, 
DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpeč. a  servisné poplatky 125 €/os., 
City tax v hoteloch v Paríži 2 €/os./noc. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 150 €, balíček 
vstupov (katedrála Notre Dame, Sainte 
Chapelle, palác Conciergerie, Versail-
les, bazilika Sacre Coeur, Louvre, výťah 
na Eiffelovu vežu - 3. posch., plavba po 
Seine) 120 €/os., transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň a späť 20 €/os. 

1. DEŇ: odlet z  Viedne do  Paríža, 
transfer do  hotela, pešia prehliadka 
centra, výstup na  Eiffelovku s  nád-
herným výhľadom na  celý Paríž, 
Champs – Elysées, Víťazný oblúk, 
Trocadero, prechádzka po  nábreží 
Seiny, návrat do  hotela, ubytovanie 
a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, dopoludnia náv-
števa svetoznámej galérie Louvre 
(alebo individuálna návšteva zám-
ku a  záhrad Versailles), popoludní 
zažijete príjemnú atmosféru uličiek 
umelcov na Montmartre, navštívi-
te baziliku Sacre Coeur, námestie 
Place du Tertre a Pigalle so slávnym 
kabaretom Moulin Rouge. Možnosť 
večernej plavby po Seine, návrat do 
hotela a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, celodenný výlet do 
parku Disneyland so sprievodcom 
(cesta do parku i späť rýchlovlakom).  
Bližšie informácie o  parku Disney-
land, všetkých atrakciách a  cenách 
vstupeniek nájdete na www.dis-
neylandparis.com. Návrat do hotela 
a nocľah.

4. DEŇ: raňajky,  prehliadka pamä-
tihodností v Latinskej štvrti (Panthe-
ón, palác Luxembourg, univerzita 
Sorbonne, katedrála Notre Dame, 
gotická kaplnka Sainte Chapelle), 
uvidíte najstarší most Pont Neuf 

a  môžete navštíviť väznicu Concier-
gerie, kde sa nachádza cela Marie 
Antoinetty. Popoludní návrat do 
hotela, odchod autokarom na letisko 
a odlet do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje 
právo zmeniť program zájazdu. Pre-
hliadky v  rámci programu sú peši, 
alebo mestskou dopravou za popla-
tok.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Pa-
ríž a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v dvojlôžkových 
a  trojlôžkových izbách s  vlastným 
príslušenstvom (sprcha a  WC) v  3* 
hoteli v centre Paríža.

STRAVOVANIE: 3 x kontinentálne 
raňajky.

OSTATNÉ: transfer autokarom v Pa-
ríži letisko - hotel a späť, služby sprie-
vodcu CK, program podľa popisu bez 
vstupov a lístkov na metro, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a servisné poplatky 
125 €/os., City tax v Paríži 2 €/os./noc.  

PRÍPLATKY:  za  jednolôžkovú izbu 
150 €, vstupy cca 35 €/os., plavba po 
Seine cca 14 €/os., transfer z  Brati-
slavy na letisko Viedeň-Schwechat 
a späť 20 €/os. 

PARÍŽ DE LUXE
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

PARÍŽ A DISNEYLAND
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – PARÍŽ DE LUXE

Kód zájazdu 9131 9132

Dátum odletu 16.05. 10.10.
Dátum príletu 19.05. 13.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 560 560

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – PARÍŽ A DISNEYLAND

Kód zájazdu 9121 9122

Dátum odletu 30.05. 12.09.
Dátum príletu 02.06. 15.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 420 420
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1. DEŇ: odlet z  Viedne do  Paríža, 
transfer do hotela, pešia prehliadka 
centra, výstup na  Eiffelovku s  nád-
herným výhľadom na  celý Paríž, 
Champs – Elysées, Víťazný oblúk, 
Trocadero, prechádzka po  nábreží 
Seiny, návrat do hotela, ubytovanie 
a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, prehliadka zám-
ku a  záhrad vo Versailles, v  po-
poludňajších hodinách návšteva 
svetoznámej galérie Louvre, voľný 
program, večer návrat do  hotela 
a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, pešia prehliadka  
pamiatok mesta: Námestie Repub-
liky, Opera Bastille, Námestie Svor-
nosti, Montparnasse,  Latinská štvrť, 
Bazilika Notre Dame, moderné cen-
trum G. Pompidou, uličky umelcov 
na Montmartre s bazilikou Sacre Co-
eur, námestie Place du Tertre a  Pi-
galle so slávnym kabaretom Moulin 
Rouge. Možnosť večernej plavby 
po Seine, návrat do hotela a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, prehliadka centra: 
radnica, najstarší most Pont Neuf,  
väznica Conciergerie s  celou Má-
rie Antoinetty. Možnosť návštevy 
Invalidovne s  Vojenským múzeom 
(hrobka Napoleona I. Bonaparte).  
Odchod autokarom na letisko. Odlet 
do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje 
právo zmeniť program zájazdu. Pre-
hliadky v  rámci programu sú peši, 
alebo mestskou dopravou za  po-
platok. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň - Pa-
ríž a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v dvojlôžkových 
a  trojlôžkových izbách s  vlastným 
príslušenstvom (sprcha a  WC) v  3* 
hoteli v centre Paríža.

STRAVOVANIE: 3 x  kontinentálne 
raňajky. 

OSTATNÉ: transfer autokarom 
v Paríži letisko - hotel a späť, služby 
sprievodcu CK, program podľa po-
pisu bez vstupov a lístkov na metro, 
DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
125 €/os., City tax v Paríži 2 €/os./noc.  

PRÍPLATKY:  za jednolôžkovú izbu 
150 €, vstupy cca 35 €/os., plavba po 
Seine cca 14 €/os., transfer z  Brati-
slavy na letisko Viedeň-Schwechat 
a späť 20 €/os.

UPOZORNENIE: vo všetkých ter-
mínoch je možnosť individuálnej 
návštevy Disneylandu alebo zábav-
ného parku Asterix. 

PARÍŽ  KLASIK
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

1.  DEŇ: odlet do Nice, transfer do 
nádherného stredovekého opevne-
ného mestečka Saint Paul de Vence 
postaveného na Plateau du Poy, ktoré 
je v  súčasnosti strediskom umelcov, 
hercov a spisovateľov (prehliadka cen-
tra). Návrat do Nice na panoramatickú 
prehliadku centra mesta.  Transfer na 
ubytovanie v hoteli, večera, nocľah.

2. DEŇ: raňajky, celodenný výlet do 
Monackého kniežatstva na Azúrovom 
pobreží. Je to druhý najmenší štát na 
svete a má 4 obvody: Monte Carlo, Mo-
naco Ville, La Condamine a Fontvieille. 
Uvidíte Kniežací palác, monackú ka-
tedrálu, Kasíno (len pre osoby od 18 r.) 
a jeho krásne záhrady. Prechádzka po-
pri prístave a trati pretekov F1, návšteva 
Oceánografického múzea s 90 akvária-
mi a „Shark Lagoon“ - akváriom, ktoré 
reprezentuje diverzitu a  farebnosť ko-
ralových útesov a ich živočíchov.  Popo-
ludní návšteva stredovekého mestečka 
Eze a prehliadka parfumérie Fragonard. 
Návrat do hotela, večera, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, celodenný výlet začne 
v  Cannes - prehliadka centra a  okolia 
Festivalového paláca, následne bude-
me pokračovať do Saint Tropez, ktoré 
je nám známe z veselohier o žandárovi 
a preslávili ho herci Louis de Funés a Bri-
gitte Bardotová. Program dňa zavŕšime 
návštevou Port Grimaud, nazývanom 
aj „francúzske Benátky“. Podľa vzoru 

Benátok ho postavil v 60. rokoch minu-
lého storočia architekt Spoerry na sú-
stave ostrovov, kanálov a  polostrovov. 
V podvečer transfer do hotela, večera, 
nocľah.

4. DEŇ: raňajky, osobné voľno, pred-
poludním transfer autokarom na letis-
ko, odlet z Nice do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Nice 
a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v dvoj- a trojlôžko-
vých izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteli na Francúzskej 
riviére.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňaj-
ky a večere).

OSTATNÉ: doprava po Francúzskej ri-
viére počas programu klimatizovaným 
autokarom, prehliadky v 1., 2. a 3. deň 
s miestnym francúzskym sprievodcom,  
slovenský sprievodca CK, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
125 €/os., City tax v hoteli 3 €/os./noc. 

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 
135 €, transfer z  Bratislavy na letisko 
Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os. 

FRANCÚZSKA RIVIÉRA
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  zájazdov –  FRANCÚZSKA RIVIÉRA

Kód zájazdu 9111 9112

Dátum odletu 05.06. 10.10. 
Dátum príletu 08.06. 13.10. 

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 540 540

Poznávacie zájazdy letecky

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  zájazdov – PARÍŽ KLASIK

Kód zájazdu 9101 9102 9103 9104 9105 9106

Dátum odletu 18.04. 08.05. 13.06. 29.08. 03.10. 17.10.
Dátum príletu 21.04. 11.05. 16.06. 01.09. 06.10. 20.10.

Počet nocí 3 3 3 3 3 3

Cena na osobu 399 420 420 420 420 399

FRANCÚZSKA RIVIÉRA,  PARÍŽ KLASIK 
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Poznávacie zájazdy letecky
RÍM KLASIK, RÍM DE LUXE

1. DEŇ: odlet z Viedne do Ríma, trans-
fer autokarom na  panoramatickú pre-
hliadku pamätihodností v centre mesta 
počas ktorej navštívite Baziliku Santa 
Maria Maggiore a  Lateránsku Baziliku 
sv. Jána. Transfer na ubytovanie v hoteli, 
večera a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, transfer autokarom 
do  Vatikánu na  prehliadku Baziliky sv. 
Petra, následne panoramatický okruh 
po  Ríme (centrum Ríma, Circus Ma-
ximus, Kapitol, Konštantínov víťazný 
oblúk, Bazilika sv. Pavla za  hradbami, 
opátstvo Tre Fontane, atď...). Návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, transfer autokarom 
na  prehliadku unikátnych katakomb 
svätého Kalixta, popoludní návšteva 
Vatikánskych múzeí a  svetoznámej 
nádhernej Sixtínskej kaplnky, transfer 
do hotela, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, transfer autokarom 
na prehliadku Baziliky sv. Klementa (re-
likvie sv. Cyrila), pešia prehliadka centra 
Ríma s  miestnym sprievodcom (Ko-
loseum, Forum Romanum, Benátske 
námestie, Pantheon, Fontana di Trevi, 
Španielske schody, Piazza Navona). 
Popoludní individuálne voľno v centre. 
Odchod autokarom na  letisko, odlet 
z Ríma do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň - Rím 
a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v  dvojlôžkových 
a  trojlôžkových izbách s  vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v širšom centre Ríma.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňaj-
ky a večere).

OSTATNÉ: doprava po Ríme klimatizo-
vaným autokarom, prehliadky  s miest-
nym talianskym sprievodcom, služby 
slovenského sprievodcu počas zájazdu, 
program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
125 €/os., City tax v Ríme 4-6 € na oso-
bu a noc (výška taxy závisí od hotela, 
platí sa priamo v hoteli).

PRÍPLATKY:  za 1/1 izbu 105 €, balíček 
vstupov (Vatikánske múzeá, Sixtínska 
kaplnka, Koloseum, Forum Romanum, 
Bazilika sv. Klementa, katakomby sv. Ka-
lixta) 59 €/os., transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň-Schwechat a späť 20  €/os.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V  tomto 
type zájazdu DE LUXE poskytujeme 
klientom maximálny komfort, presuny 
po Ríme (vrátane centra) sú zabezpeče-
né talianskym autokarom.  Prehliadky 
s  miestnym talianskym sprievodcom 
a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu. 

RÍM DE LUXE
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – RÍM DE LUXE 

Kód zájazdu 9311 9312 9313

Dátum odletu 08.05. 12.06. 09.10.
Dátum príletu 11.05. 15.06. 12.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 540 540 540

1. DEŇ: odlet z  Viedne do Ríma,  
transfer z  letiska do hotela, prehliad-
ku pamätihodností v  centre začnete 
na Španielskom námestí so známymi 
Španielskymi schodmi vedúcimi k  ne-
skororenesančnému kostolu Trinitá 
dei Monti. Uvidíte malebnú Fontanu di 
Trevi a prejdete sa po námestiach Piaz-
za di Colonna a Piazza do Popolo. Večer 
návrat do hotela, nocľah.

2. DEŇ: raňajky, odchod do Vatikánu 
na prehliadku skvostnej Baziliky svä-
tého Petra stojacej na mieste kde bol 
pochovaný tento učeník Ježiša Krista, 
prvý pápež a rímsky biskup. V bazilike 
sa nachádzajú aj hrobky   ďalších pápe-
žov. Popoludní návšteva Vatikánskych 
múzeí a  jedinečnej Sixtínskej kaplnky 
s  úchvatnými freskami z  ktorých naj-
známejšie sú „Posledný súd“ a „Stvore-
nie Adama“ od Michelangela. Následne 
si pozriete nádherné rímske fontány 
a večer sa vrátite do hotela, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, pokračovanie v  pre-
hliadke centra Ríma: Anjelský hrad 
a most, Justičný palác, Piazza Navona, 
Pantheon, Benátske námestie s  pa-
mätníkom Viktora Emanuela II., antic-
ký Rím (Koloseum, Forum Romanum 
a  Kapitol), Bazilika sv. Petra v  okovách 
a Santa Maria Maggiore, návrat do ho-
tela a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, dopoludnia dokonče-
nie prehliadky centra. Transfer autobu-

som na letisko a odlet do Viedne. 

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje 
právo zmeniť program zájazdu. 
Prehliadky v  rámci programu sú 
uskutočňované peši, alebo mest-
skou dopravou za poplatok.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – 
Rím a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v  dvojlôžko-
vých a trojlôžkových izbách s vlast-
ným príslušenstvom (sprcha a  WC) 
v 2*/3* hoteli v širšom centre Ríma.

STRAVOVANIE: 3 x kontinentálne 
raňajky.

OSTATNÉ: transfer autokarom  
z  letiska v  Ríme do hotela a  späť, 
služby slovenského sprievodcu po-
čas zájazdu, program podľa popisu, 
DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
vo výške 125 €/os., City tax v Ríme 
4-6 € na osobu a  noc (výška taxy 
závisí od hotela, platí sa priamo 
v hoteli).

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 
105 €, balíček vstupov (Vatikánske 
múzeá, Sixtínska kaplnka, Kolo-
seum, Forum Romanum) 45 €/os., 
transfer z  Bratislavy na letisko Vie-
deň-Schwechat a späť 20 €/os.

RÍM KLASIK 
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – RÍM KLASIK 

Kód zájazdu 9301 9302 9303

Dátum odletu 02.05. 21.05. 02.10.
Dátum príletu 05.05. 24.05. 05.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 380 380 380
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1. DEŇ: odlet z Viedne (alebo z Bra-
tislavy) do Madridu v  ranných hodi-
nách, transfer autobusom do centra 
mesta, panoramatická jazda autobu-
som po Madride a  pešia prehliadka 
mesta so slovenským i  miestnym 
sprievodcom (Plaza de Espaňa, Pla-
za Mayor, Puerta del Sol, Gran Vía), 
Kráľovský palác, obed a Múzeum del 
Prado, nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, panoramatická jazda 
autobusom po Madride k  štadiónu 
Real Madrid Santiago Bernabeu, pre-
hliadka štadiónu, presun autobusom 
do Toleda, obed, prehliadka Toleda so 
slovenským i miestnym sprievodcom 
(Katedrála, Kostol Santo Tomé, Syna-
góga, Kláštor San Juan de los Reyes), 
návrat do Madridu, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, odchod autobusom 
do Salamancy, prehliadka Salamancy 
s  miestnym aj slovenským sprievod-
com (Univerzita v Salamance, Colegio 
Mayor, Katedrála v Salamance), obed, 
presun do Ávily ležiacej v nadmorskej 
výške 1132 m na pravom brehu rieky 
Adaja, prehliadka mesta (Katedrála 
v Ávile, opevnenie v Ávile), návrat do 
Madridu, nocľah.

4. DEŇ: raňajky, transfer autobu-
som na letisko, odlet do Viedne ale-
bo Bratislavy.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň alebo 
Bratislava – Madrid a späť. 
UBYTOVANIE: 3 x v  dvojlôžkových 
izbách s  vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteli Acta Madfor 
(www.hotel-madfor.com) v  úplnom 
centre Madridu v blízkosti Kráľovského 
paláca.
STRAVOVANIE: 3 x raňajky a 3 x obed 
- raňajky a  obedy v  Madride formou 
švédskych stolov s  nápojom, v  Tolede 
a  v  Salamance 3-chodové servírované 
menu s nápojom (voda a víno).
OSTATNÉ: doprava klimatizovaným 
autokarom, služby miestnych sprievod-
cov s  licenciou na dané mesto podľa 
programu, slovenský sprievodca, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
vo výške 125 €/os.

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 
140 €, balíček vstupov (Kráľovský 
palác v  Madride, Múzeum Prado 
v  Madride, štadión Santiago Ber-
nabeu, Katedrála v  Tolede, Kostol 
Santo Tome v  Tolede, Synagóga 
v  Tolede, Kláštor San Juan de los 
Reyes v  Tolede, Univerzita v  Sa-
lamance, Katedrála v  Salamance, 
Opevnenie v  Ávile a  Katedrála 
v  Ávile)  95 €/os., transfer z  Brati-
slavy na letisko Viedeň-Schwechat 
a späť 20 €/os.

1. DEŇ:  odlet do Edinburghu, hlavné-
ho mesta Škótska. Transfer do hotela, 
ubytovanie, večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, dopoludnia Edinbur-
ghský hrad s  expozíciou korunovač-
ných klenotov škótskych kráľov, kated-
rála St. Giles, kráľovský palác Palace of 
Holyroodhouse (sídlo britskej kráľovnej 
v Škótsku), škótsky parlament, Národná 
galéria, Camera Obscura a  aj kaviareň 
The Elephant House  - miesto kde sa 
zrodil Harry Potter. Popoludní prehliad-
ka gotickej Rosslynskej kaplnky pre-
slávenej z filmu Da Vinciho kód. Podľa 
niektorých legiend je v  tejto kaplnke 
ukrytý svätý grál. Program ukončíte 
v tradičnej škótskej pálenici Glenkinchie 
Distillery, kde si vychutnáte zdarma po-
hárik kvalitnej pravej škótskej whisky.  
Transfer do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, celodenný výlet na 
severovýchod Škótska, kde môžete 
obdivovať čaro a krásu škótskeho vidie-
ka.  Prvou zastávkou na fotografovanie 
bude South Queensferry, odkiaľ sa 
vám naskytne úchvatný pohľad na oba 
mosty (Forth Road Bridge a Rail Bridge) 
postavené cez ústie rieky Forth do Edin-
burghského zálivu. Budete pokračovať 
prehliadkou paláca Falkland, ktorý bol 
viac než 200 rokov sídlom rodu Stuar-
tovcov, ďalej navštívite St Andrews, ma-
lebné mestečko považované za kolísku 
golfu. Prehliadka stredovekého hradu 

(ktorý začali stavať v roku 1160) a kated-
rály v St Andrews zavŕši program dňa. 
Zaujímavá bude i  spiatočná cesta au-
tokarom do Edinburghu po malebnom 
pobreží cez viacero malých pekných 
rybárskych dediniek. Návrat späť do 
hotela, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, voľno, na poludnie 
transfer na letisko a odlet z Edinburghu.

POZNÁMKA:  CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň alebo 
Bratislava - Edinburgh a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v 3* hoteli v  šir-
šom centre Edinburghu.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia.

OSTATNÉ: doprava klimatizovaným 
autokarom počas celého zájazdu, pre-
hliadky s miestnym škótskym sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu 
CK, program bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpeč. a servisné poplatky 125 €/os. 

PRÍPLATKY: za izbu 1/1 120 €,  balí-
ček vstupov (Edinburghský hrad, palác 
Holyroodhouse, Glenkinchie Distillery, 
palác Falkland, St Andrews hrad a  ka-
tedrála, Rosslynská kaplnka) 120 €/os., 
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-
-Schwechat a späť 20 €/os. 

MADRID, TOLEDO, SALAMANCA, ÁVILA
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

EDINBURGH A ŠKÓTSKY VIDIEK
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – MADRID 

Kód zájazdu 9471 9472

Dátum odletu 17.05. 04.10. 
Dátum príletu 20.05. 07.10. 

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 560 560

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – EDINBURGH A ŠKÓTSKY VIDIEK 

Kód zájazdu 9491 9492

Dátum odletu 24.05. 27.09. 
Dátum príletu 27.05. 30.09. 

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 650 650

MADRID, TOLEDO, SALAMANCA, ÁVILA / EDINBURGH A ŠKÓTSKY VIDIEK
Poznávacie zájazdy letecky
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Termíny a ceny 4-dňových leteckých  zájazdov – PETROHRAD

Kód zájazdu 9211* 9212

Dátum odletu 06.06. 12.09. 
Dátum príletu 09.06. 15.09. 

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 890 760

1. DEŇ: odlet do Moskvy, panorama-
tická prehliadka so zastávkami: Novo-
devičský konvent, vyhliadka Vrabčie 
hory, Lomonosova univerzita. Prehliad-
ka Katedrály Krista Spasiteľa, transfer do 
hotela, večera a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, prehliadka letného 
sídla ruských cárov Kolomenskoje a pa-
láca cára Alexeja Michailoviča. Popolud-
ní Treťjakovská galéria, pešia prechádz-
ka po Prospekte Arbat. Počas návratu 
metrom do hotela si pozriete unikátne 
zdobené stanice, večera, nocľah. 

3. DEŇ: raňajky, výlet do historického 
centra ruského pravoslávia Sergiev 
Posad - mesto s najuctievanejším Kláš-
torom Svätej Trojice (Sergijeva lavra). 
Návrat do Moskvy, kde sa prejdete po 
Červenom námestí (Krasnaja Ploščaď)  
s  dominantou mesta Chrámom Vasila 
Blaženého (vstup), mauzóleom Lenina, 
Kremľom a  jedným z  najluxusnejších 
obchodných domov GUM. Deň zavŕšite 
hodinovou plavbou po rieke Moskva, 
transfer do hotela, večera a nocľah. 

4. DEŇ: raňajky, prehliadka Kremľa, 
ktorý je centrom ruskej štátnosti, síd-
lom prezidenta a pamiatkou UNESCO - 
palácový komplex (Chrám Zvestovania 
Panny Márie – Blagoveščenskij sobor, 
Katedrála Usnutia Panny Márie – Us-
pensky sobor, Katedrála sv. Archanjela 
Michaela s hrobkami cárskych rodín),  

najznámejšie delo Car Puška, zvon Car 
Kolokol (200 ton) a napokon Zbrojnica s 
cárskymi pokladmi. V poludňajších ho-
dinách transfer na letisko, odlet. 

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – 
Moskva a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným 
prísl.  v 4* hoteli v širšom centre Moskvy 

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňaj-
ky formou švédskych stolov a  servíro-
vané večere s minerálkou, káva/čaj). 

OSTATNÉ: doprava počas celého 
programu klimatizovaným autokarom, 
plavba po rieke Moskva, prehliadky 
s  miestnym sprievodcom, služby slo-
venského sprievodcu CK, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH.  

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpeč. a servisné poplatky 135 €/os.

PRÍPLATKY: 1/1 izba 150 €, balíček 
vstupov (Katedrála Krista Spasiteľa, 
Kolomenskoje, palác cára Alexeja Mi-
chailoviča, Treťjakovská galéria, Sergiev 
Posad, Chrám Vasila Blaženého, areál 
Kremľa, Zbrojnica, plavba loďou) 120 €/
os., vstupné víza do Ruska 70 €/os. (ex-
presné vybavenie víz 105 €/os.), transfer 
Bratislava - letisko Viedeň a späť 20 €/os. 

MOSKVA
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – MOSKVA

Kód zájazdu 9221 9222

Dátum odletu 29.05. 02.10.

Dátum príletu 01.06. 05.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 850 850

PETROHRAD, MOSKVA
Poznávacie zájazdy letecky

1. DEŇ:  odlet z  Viedne do Petro-
hradu (druhé najväčšie ruské mesto 
leží na 40 ostrovoch ktoré spája 300 
mostov). Transfer do centra mesta 
a panoramatická prehliadka s miest-
nym sprievodcom (Petropavlovská 
pevnosť, katedrála s  hrobkami cár-
skej rodiny Romanovcov). Návrat do 
hotela, večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka 
mesta s  miestnym sprievodcom (Er-
mitáž - jedno z najväčších múzeí sve-
ta založené Katarínou Veľkou v  roku 
1764, Zimný palác, Kazaňská katedrá-
la).  Plavba po rieke Neva, kde uvidíte 
množstvo palácov, záhrad a  monu-
mentov. Prehliadka Kostola preliatej 
krvi, kde bol zavraždený cár Alexander 
II. Návrat do hotela. Večera, krátka ve-
černá prechádzka, počas ktorej uvidíte 
známe otváranie mostov, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, celodenná prehliad-
ka s  miestnym sprievodcom, Puškin 
(Carskoje selo), návšteva Paláca Katarí-
ny I. s krásnou Jantárovou komnatou. 
Návrat do Petrohradu a  prehliadka 
Katedrály sv. Izáka s pozlátenou kupo-
lou. Návrat do hotela, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, transfer do Pet-
rodvorca, kde sa rozprestiera úch-
vatný palácový a  parkový komplex. 
Prehliadka Veľkého paláca a nádher-
ného parku s  fontánami. Popoludní 
transfer autokarom na letisko a odlet 

z Petrohradu do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň – Pet-
rohrad a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v  dvojlôžkových 
a  trojlôžkových izbách s  vlastným prí-
slušenstvom v 3* hoteli v širšom centre .

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňaj-
ky a večere, minerálka, káva/čaj).

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa 
programu, plavba po Neve, prehliadky 
s miestnym ruským sprievodcom, služ-
by slovenského sprievodcu CK, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky vo 
výške 135 €/os. 

PRÍPLATOK: za jednolôžkovú izbu 
200 €. Balíček vstupov (Petrodvorec  
- Veľký palác a  park s  fontánami, Pet-
ropavlovská pevnosť a  katedrála, Ka-
tedrála preliatej krvi, Katedrála sv. Izá-
ka, Ermitáž, Kazaňská katedrála, Palác 
Kataríny I. vrátane Jantárovej komnaty) 
120 €/os. Vstupné víza do Ruskej fede-
rácie 70 €/os. (expresné vybavenie  víz 
105 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

UPOZORNENIE: Počas termínu 
označeného * máte jedinečnú mož-
nosť zažiť legendárne Biele noci.

PETROHRAD
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY
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1.-2. DEŇ: večer 1. dňa odlet z Viedne, 
nočný prílet do Tel Avivu, transfer do 
hotela, nocľah. Raňajky, panoramatická 
prehliadka Tel Avivu, prístavu Caesarea,  
ďalej cesta na sever do Galilei. Ubytova-
nie v hoteli v Tiberias, večera a nocľah. 

3. DEŇ: raňajky, návšteva Kafarnaumu 
(dom sv. Petra), Hora Blahoslavenstiev, 
Tabgha, plavba po Genezaretskom ja-
zere a  návšteva miesta krstu Yardenit. 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, výstup na vrch Tabor, 
prehliadka Nazaretu (Bazilika Zvesto-
vania, Kostol sv. Jozefa), miesto prvého 
zázraku v  Káne Galilejskej. Návrat do 
hotela, večera  a nocľah.

5. DEŇ: raňajky, návšteva rímskeho 
amfiteátra v  Beit Shean, prechod do 
Jordánska - pevnosť Ajlun a  rímske 
mesto Gerasa/Jerash. Panoramatická 
autobusová prehliadka Ammánu, uby-
tovanie v Ammáne, večera a nocľah. 

6. DEŇ: raňajky, prehliadka Ammánu, 
Bethanya, návšteva vrchu Nebo (miesto 
kde je pravdepodobne pochovaný Moj-
žiš), Madaby, zastávka pri hrade v Kara-
ku. Ubytovanie v Petre, večera a nocľah.

7. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka  
lokality Petra, večera a nocľah.

8. DEŇ: raňajky, transfer do letoviska 
Eilat (kúpanie), pokračovanie cesty cez 
údolie Timna, prehliadka Masady a kú-
panie v Mŕtvom mori. Ubytovanie v ho-

teli v Betleheme, večera a nocľah. 

9. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka 
Jeruzalemu (Via Dolorosa, Bazilika Bo-
žieho hrobu, Olivová hora, Getseman-
ská záhrada, Múr nárekov...). Návrat do 
Betlehema, večera a nocľah.

10.-11.DEŇ: raňajky, prehliadka Bet-
lehema, popoludní kúpanie v Mŕtvom 
mori a  zastávka v  Jerichu. Návrat do 
Betlehema, večera, nocľah. Raňajky 
v balíčku, nočný transfer na letisko v Tel 
Avive, prílet do Viedne v 11. deň ráno.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel 
Aviv a späť.

UBYTOVANIE: 10 x v  izbách s  vlast-
ným príslušenstvom v 3* hoteloch. 

STRAVOVANIE: 9 x polpenzia (raňaj-
ky a večere) a 1 x raňajky. 

OSTATNÉ: doprava po Izraeli a  Jor-
dánsku klimatizovaným autokarom, 
prehliadky s  miestnym sprievodcom 
a  služby slovensky hovoriaceho sprie-
vodcu, program podľa popisu, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezp. a serv. poplatky 80 €/os.., palivo-
vý príplatok 120 €/os., v Izraeli sa platí: 
obslužné 70 USD/os., vstupy 80 USD/os., 
vstup a víza do Petry 245 USD/os. 

IZRAEL A JORDÁNSKO
11-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 11-dňových leteckých zájazdov – IZRAEL A JORDÁNSKO 

Kód zájazdu 9421 9422

Dátum odletu 06.05. 04.11. 
Dátum príletu 16.05. 14.11. 

Počet nocí 10 10
Cena na osobu 1100 1100

IZRAEL A JORDÁNSKO, FASCINUJÚCA PERZIA (IRÁN)

1.-2. DEŇ: večer 1. dňa odlet, nočný 
prílet do Teheránu, transfer do hotela, 
nocľah. Raňajky, prehliadka Teheránu: 
Národné múzeum, palác Golestan, 
Iránska národná klenotnica s  koruno-
vačnými klenotmi. Večera, nocľah. 

3. DEŇ: skoré raňajky, odchod z Tehe-
ránu, zastávka na okraji púšte v Kashan 
- najstaršia záhrada v Iráne a dom Boru-
jerdis s  veternými vežami. Odchod do 
Natanz, prehliadka mešity Jame, trans-
fer do hotela v Isfaháne,  večera, nocľah.

4. DEŇ: raňajky, deň v Isfaháne - jedno 
z  najkrajších miest islamského sveta:  
námestie Naghshe Jahan, nádherná 
Imámova mešita a mešita šejka Lotfol-
laha, palác Ali Ghapu a miestny bazár. 
Večera, nočná pešia prehliadka medzi 
starými mostami v Isfaháne, nocľah.

5.DEŇ: skoré raňajky, odchod do 
mesta Yazd, ktoré bolo od 7. storočia 
centrom  Hodvábnej cesty. Uvidíte Piat-
kovú mešitu, komplex Amir Chaqmaq 
Takieh, záhradu Dowlat Abad a  zoro-
astriánsky Chrám ohňa (oheň udržiava-
ný nepretržite od roku 470). Ubytovanie 
v hoteli v Yazd, večera a nocľah.

6. DEŇ: skoré raňajky, prehliadka Veže 
ticha a  odchod do Shirazu. Zastávka 
v historickom Pasargadae (hrobka Kyro-
sa Veľkého -546 pred Kristom). Ubyto-
vanie v hoteli v Shiraze, večera a nocľah.

7. DEŇ: raňajky, výlet do Persepolis, 

hlavného mesta Achamenidskej ríše 
spred 2500 rokov, pamiatka UNESCO. 
V Naqsh-e Rostam uvidíte hrobky krá-
ľov Daria I. a II., Xerxesa a Antaxerxesa I. 
Návrat do Shirazu, kde si pozriete histo-
rickú bránu Quran. Večera a nocľah.

8.-9. DEŇ: raňajky,  prehliadka Shirazu 
(mesto ruží, kvetov a  básnikov, inte-
lektuálne centrum krajiny). Prehliadka 
parkov a záhrad, mešita Nasir ol Molk, 
hrob najznámejších perzských poétov 
Saadi a  Hafeza. Večerná prehliadka  
mešity Shah Cheragh. Návrat do hotela, 
večera, nocľah. V noci transfer na letisko 
a odlet, prílet do Viedne v 9.  deň ráno.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tehe-
rán a Shiraz – Viedeň.

UBYTOVANIE: 8 x v 3*/4* hoteloch. 

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia.

OSTATNÉ: doprava po Iráne klimatizo-
vaným autokarom, prehliadky s miest-
nym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu CK, program podľa popisu 
vrátane vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpeč. a  servisné poplatky 295 €/os., 
víza 80 €/os. (pozývací list v cene), ob-
služné 50 €/os. (platí sa v Iráne).

 FASCINUJÚCA PERZIA (IRÁN) 
9-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 9-dňových leteckých zájazdov – FASCINUJÚCA PERZIA (IRÁN)

Kód zájazdu 9451 9452

Dátum odletu 02.05. 17.10. 
Dátum príletu 10.05. 25.10. 

Počet nocí 8 8
Cena na osobu 1250 1250

Poznávacie zájazdy letecky
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Pútnické zájazdy letecky

1. DEŇ: v skorých ranných hodinách 
odlet z Bratislavy, resp. z Košíc, prí-
let do  Lúrd, krátka orientačná pre-
hliadka areálu, popoludní sloven-
ská svätá omša a  ďalší náboženský 
program, premietanie o  živote sv. 
Bernadetty, ktorá sa narodila v Lur-
dách v roku 1844. Ako štrnásťročná 
videla 18 zjavení Panny Márie, ktoré 
sú oficiálne uznané cirkvou.  Keď sa 
o zjaveniach dozvedeli ľudia, zača-
li prichádzať na  toto miesto a  boli 
zaznamenané prvé zázračné uzdra-
venia. Popoludní nasleduje eucha-
ristická procesia s požehnaním, ve-
čera v  hoteli, sviečkový mariánsky 
sprievod, nocľah.

2. DEŇ: raňajky, slovenská svätá 
omša pri Jaskyni Zjavenia, indivi-
duálne možnosť návštevy bazénov 
s lurdskou vodou dopoludnia, resp. 
i popoludní, slovenská Krížová ces-
ta, eucharistická procesia s  požeh-
naním, večera v  hoteli, sviečkový 
mariánsky sprievod, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, slovenská svätá 
omša, alebo možnosť účasti na me-
dzinárodnej svätej omši v podzem-
nej Bazilike Pia X., pešia prehliadka 
po stopách sv. Bernadetty na mies-
ta, ktoré sú spojené s  jej životom 
v  mestečku Lurdy (mlyn, Cachot, 
hospic a  miesto krstu vo farskom 
kostole). Popoludní individuálne 
možnosť návštevy bazénov s  lurd-

skou vodou, slovenská Krížová 
cesta, voľný program s  možnosťou 
návštevy hradu týčiaceho sa nad 
mestom, transfer na letisko a odlet 
do Bratislavy, resp. do Košíc.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje prá-
vo zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava 
– Lurdy a  späť, resp. Košice - Lurdy 
a späť.

UBYTOVANIE: 2 x v dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách v 2* alebo 3* 
hoteli v centre Lúrd.

STRAVOVANIE: 2 x polpenzia 
(kontinentálne raňajky a servírova-
né večere formou menu) v Lurdách.

OSTATNÉ: služby sprievodcu CK, 
sprievod kňaza, transfery z  letiska 
v  Lurdách do  hotela a  späť, nábo-
ženský program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
vo výške 125 €/os.

PRÍPLATOK: za jednolôžkovú izbu  
60 € k uvedenej cene zájazdu.

UPOZORNENIE: V  termíne ozna-
čenom * bude odlet pútnického zá-
jazdu z Košíc a spiatočný let z Lúrd 
do Košíc.

1. DEŇ: odlet do Barcelony, pre-
hliadka Barcelony: vrch Montjuic, 
Olympijský štadión, gotická štvrť 
s  katedrálou, Chrám Sagrada Fami-
lia geniálneho architekta Gaudího a   
barcelonská promenáda La Rambla. 
Transfer do hotela na pobreží Costa 
del Maresme, večera a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, odchod autokarom 
do Lúrd cez nádhernú oblasť Pyrenejí. 
Popoludní príchod do Lúrd, ubytova-
nie v hoteli, prehliadka areálu. V pod-
večer eucharistická procesia, večera, 
večerný sviečkový sprievod, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, náboženský program 
v Lurdách, slovenská svätá omša, mož-
nosť kúpania v  lurdskej vode, Krížová 
cesta, eucharistická procesia. Večera, 
večerný sviečkový sprievod,  nocľah. 

4. DEŇ: raňajky, prehliadka po sto-
pách sv. Bernadetty po mestečku 
Lurdy na miesta spojené s  jej živo-
tom. Slovenská svätá omša, popo-
ludní odchod z  Lúrd. Večer príchod 
do hotela na pobreží Costa del Ma-
resme, ubytovanie, večera a nocľah.

5. DEŇ: raňajky, transfer autokarom 
do Barcelony, prehliadku začnete 
v parku Guel (jedinečný výtvor archi-
tekta Gaudího ktorý začal park stavať 
už v  roku 1900). Pokračujete návšte-
vou Chrámu Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho na vrchu Tibidabo. Transfer 

na vrch Montserrat s benediktínskym 
kláštorom. Ide o jedno z  najvýznam-
nejších mariánskych pútnických miest 
Španielska, kde je uschovaná socha 
Čiernej Madony (La Moreneta) – pat-
rónky Katalánska.  Transfer na letisko 
a odlet z Barcelony do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje prá-
vo zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Bar-
celona a späť. 

UBYTOVANIE: 4 x v  dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hote-
li, z toho 2 x v Španielsku na pobreží 
Costa del Maresme a 2 x v centre Lúrd.

STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňaj-
ky a večere).

OSTATNÉ: doprava klimatizovaným 
autokarom počas celého zájazdu, 
služby slovenského sprievodcu CK, 
sprievod kňaza,  program podľa po-
pisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
125 €/os., City tax v  hoteloch v  Špa-
nielsku 3 € za osobu a noc.

PRÍPLATKY:  1/1 izba 80 €, orientačná 
výška vstupov 45 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

LURDY
3-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

LURDY A BARCELONA - MONTSERRAT 
5-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 5-dňových leteckých zájazdov – LURDY A BARCELONA - MONTSERRAT

Kód zájazdu 9701 9702

Dátum odletu 16.05. 26.09. 
Dátum príletu 20.05. 30.09. 

Počet nocí 4 4
Cena na osobu 520 520

LURDY, LURDY A BARCELONA-MONTSERRAT

Termíny a ceny 3-dňových leteckých zájazdov – LURDY

Kód zájazdu 9711 9712 9713* 9714

Dátum odletu 29.05. 25.09. 09.10. 16.10.

Dátum príletu 31.05. 27.09. 11.10. 18.10.

Počet nocí 2 2 2 2
Cena na osobu 425 425 475 425
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1. DEŇ: odlet do Milána - miesta ko-
nania výstavy EXPO 2015. Transfer do 
Turína, hlavného mesta provincie Pied-
mont. Prehliadka centra mesta: Piazza 
Castello s kráľovským palácom, Bazilika 
La Consolata, ktorá je významnou mari-
ánskou svätyňou a viaže sa k nej zázrak 
uzdravenia slepca v 12. stor. pri pohľade 
na ikonu Panny Márie. Nasleduje slo-
venská svätá omša v  kostole. Odchod 
na prehliadku Baziliky Superga. Tu sa 
nachádzajú kráľovské hrobky známeho 
rodu Savojských. Navštívite tiež kupolu, 
z ktorej je očarujúci výhľad na celý Tu-
rín. Transfer do hotela, večera a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, prehliadka Turínskej 
katedrály zasvätenej sv. Jánovi Krsti-
teľovi. V  jej kaplnke uvidíte Turínske 
plátno. Aj Svätý otec Ján Pavol II. bol 
presvedčený, že Turínske plátno je 
pohrebný rubáš Ježiša Krista. Obraz na 
plátne je negatív so stopami krvi a ra-
nách po mučení. Popoludní prehliadka 
saleziánskeho centra Don Bosca pri prí-
ležitosti 200. výročia narodenia tohto  
svätca. Slovenská svätá omša. Návrat 
do hotela, večera a nocľah. 

3. DEŇ: raňajky, transfer do Milána, 
prehliadka mesta: úchvatný Milánsky 
dóm, divadlo a  opera La Scala, jedno 
z  najstarších obchodných centier Gal-
leria Vittorio Emanuele II., Kostol Santa 
Maria delle Grazie (UNESCO) s  unikát-
nou nástennou maľbou Posledná veče-

ra od Leonarda da Vinciho. V podvečer 
transfer na letisko,  odlet do Viedne. 

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. Vstupenky na 
prehliadku Turínskeho plátna a maľby 
Posledná večera sú prísne limitované a 
veľmi žiadané, odporúčame kúpu zá-
jazdu aspoň 4 mesiace pre termínom 
konania, aby CK mohla včas rezervovať 
vstupenky. Turínske plátno bude vysta-
vené iba po druhýkrát v tomto storočí a 
len na 2 mesiace. Podmienky rezervácií 
a ceny vstupeniek budú známe až po 
tlači tohto katalógu (december 2014). 
Aktuálne ceny vstupeniek na osobu 
(november 2014): maľba Posledná ve-
čera 10 €, Bazilika di Superga 11 €, Mi-
lánsky dóm 5 €, múzeum La Scala 6 €.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Milá-
no a späť.

STRAVOVANIE: 2 x polpenzia.

OSTATNÉ: doprava podľa programu 
klimatizovaným autokarom, služby 
miestneho aj slovenského sprievodcu, 
sprievod kňaza, program podľa popi-
su bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpeč. a  servisné poplatky 125 €/os., 
City tax v oblasti Piedmont 2 €/os./noc.

PRÍPLATKY: 1/1 izba 90 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20€.

TURÍNSKE PLÁTNO A DON BOSCO
3-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 3-dňových leteckých zájazdov – TURÍNSKE PLÁTNO A DON BOSCO

Kód zájazdu 9811 9812

Dátum odletu 08.05. 19.06. 
Dátum príletu 10.05. 21.06. 

Počet nocí 2 2
Cena na osobu 520 520

TURÍNSKE PLÁTNO A DON BOSCO,  FATIMA A SANTIAGO

1. DEŇ: odlet z Viedne, alebo Buda-
pešti  do Lisabonu.  Autobusový trans-
fer do  Fatimy, prehliadka pôvodnej 
baziliky, novej baziliky i celého areálu 
vo Fatime so sprievodcom, večera,  
sviečkový sprievod a ruženec, nocľah.

2. DEŇ: slovenská svätá omša, raňaj-
ky, ružencová pobožnosť v  Kaplnke 
Zjavenia, medzinárodná svätá omša,  
slovenská Krížová cesta a  prehliad-
ka miest zjavenia vo Valinhos a  Loca 
do Anjo, prehliadka rodného domu vi-
zionárov v Aljustrel. Večera,  sviečkový 
sprievod a ruženec, nocľah.

3. DEŇ: raňajky, celodenný výlet 
do Batalhy (kláštor zo 14. stor.) a náv-
števa Alcobacy (najväčší kostol v Por-
tugalsku a  pamiatka UNESCO). Za-
stávka v  dedinke Nazaré pri brehoch 
Atlantického oceánu, prehliadka a slo-
venská svätá omša v  Kostole eucha-
ristického zázraku v Santarém. Návrat 
do hotela vo Fatime, večera, sviečkový 
sprievod a ruženec, nocľah.

4. DEŇ: raňajky, odchod z  Fatimy 
do Lisabonu,  panoramatická autoka-
rová prehliadka centra, slovenská svä-
tá omša v Kostole sv. Antona Paduán-
skeho (na  mieste svätcovho rodiska), 
transfer na  letisko. Odlet z  Lisabonu 
do Viedne alebo Budapešti.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Lisa-
bon, resp. Budapešť - Lisabon a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v  dvoj- a  trojlôž-
kových izbách s  vlastným príslušen-
stvom v 3* hoteli v centre Fatimy.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (kon-
tinentálne raňajky a na večeru servíro-
vané menu vrátane nápojov) vo Fati-
me, občerstvenie na palube lietadla.

OSTATNÉ: služby sprievodcu CK, 
sprievod kňaza, transfer z letiska v Li-
sabone do  Fatimy a  späť, transfery 
a náboženský program podľa popisu, 
panoramatická prehliadka Lisabonu 
s  miestnym sprievodcom, celodenný 
výlet do  Batalhy, Alcobacy, Nazaré 
a  Santarému (bez vstupov) s  miest-
nym, sprievodcom,  DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
vo výške 125 €/os.

PRÍPLATKY: za  jednolôžkovú izbu 
75 €, transfer z  Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat, resp. Budapešť 
a späť 20 €/os.

POZNÁMKA: V  termínoch označe-
ných * je program rozšírený o návštevu 
svätojakubského pútnického miesta 
Santiago de Compostela. Vyžiadajte si 
detailný program púte do Santiago de 
Compostela a Fatimy v pobočkách CK.

FATIMA / FATIMA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
4-DŇOVÝ / 5-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4 / 5-dňových leteckých zájazdov – FATIMA / FATIMA A SANTIAGO

Kód zájazdu 9731* 9721 9722 9732*

Dátum odletu 21.05. 21.06. 09.10. 14.10.

Dátum príletu 25.05. 24.06. 12.10. 18.10.

Počet nocí 4 3 3 4

Cena na osobu 575 500 500 575

Pútnické zájazdy letecky
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1. DEŇ: odlet z Viedne do Ríma, transfer 
autokarom na pápežské požehnanie 
do Vatikánu a na prehliadku centra   
mesta (Bazilika Santa Maria Maggiore 
a Lateránska Bazilika sv. Jána). Transfer 
do hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, transfer autokarom 
do  Vatikánu na  prehliadku Baziliky sv. 
Petra, následne panoramatický okruh 
po  Ríme (centrum Ríma, Circus Ma-
ximus, Kapitol, Konštantínov víťazný 
oblúk, Bazilika sv. Pavla za  hradbami, 
opátstvo Tre Fontane, atď...). Návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, transfer autokarom 
na  prehliadku unikátnych katakomb 
sv. Kalixta, popoludní návšteva Vatikán-
skych múzeí a Sixtínskej kaplnky, trans-
fer do hotela, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, transfer autokarom na 
pápežskú audienciu a následne návšte-
vu Baziliky sv. Klementa (relikvie sväté-
ho Cyrila). Pešia prehliadka centra Ríma 
s  miestnym sprievodcom (Koloseum, 
Forum Romanum, Benátske námestie, 
Pantheon, Fontana di Trevi, Španielske 
schody, Piazza Navona). Transfer na le-
tisko, odlet z Ríma do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň - Rím 
a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v dvojlôžkových 
a  trojlôžkových izbách s  vlastným 
príslušenstvom (sprcha a  WC) v  3* 
hoteli v širšom centre Ríma.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (ra-
ňajky a večere).

OSTATNÉ: doprava po Ríme klima-
tizovaným autokarom, prehliadky  
s  miestnym talianskym sprievod-
com, služby slovenského sprievod-
cu - kňaza počas zájazdu, program 
podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplat-
ky 125 €/os., City tax v  hoteloch v 
Ríme 4 - 6 € na osobu a noc (platí sa 
priamo v hoteli a jej výška závisí od 
kategórie a polohy hotela).

PRÍPLATKY:  za  jednolôžkovú izbu 
120 €, balíček vstupov (Vatikánske 
múzeá, Sixtínska kaplnka, Koloseum 
a Forum Romanum, Bazilika sv. Kle-
menta, katakomby svätého Kalixta) 
59 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V  tom-
to type zájazdu DE LUXE poskytu-
jeme klientom maximálny komfort, 
presuny po  Ríme sú zabezpečené 
talianskym autokarom a to aj vráta-
ne centra Ríma. Prehliadky s miest-
nym talianskym sprievodcom a pol-
penzia sú zahrnuté v cene zájazdu. 

RÍM  
4-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY 

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – RÍM

Kód zájazdu 9801 9802

Dátum odletu 07.06. 11.10.
Dátum príletu 10.06. 14.10.

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 520 520

1.DEŇ: odlet z Bratislavy v ranných 
hodinách do Bari, panoramatická  
prehliadka centra Bari s  miestnym 
sprievodcom (Duomo of San Sabino, 
Bazilika sv. Mikuláša, v  ktorej je od 
roku 1087 svätcov hrob). Slovenská 
svätá omša, popoludní transfer do 
mestečka San Giovanni Rotondo  
prehliadka areálu, kde pôsobil v ro-
koch 1916 – 1968 sv. Páter Pio, cha-
rizmatický kapucínsky kňaz, ktorý 
mal vyše 50 rokov na svojom tele 
ustavične krvácajúce rany – stigmy. 
Transfer autokarom do hotela v oko-
lí mesta Manfredonia, ubytovanie, 
večera a nocľah.

2.DEŇ: raňajky, transfer do  San 
Giovanni Rotondo, kde absolvujete 
celodenný program spojený so živo-
tom a pôsobením sv. pátra Pia a pre-
hliadku dvoch bazilík (Santa Maria 
delle Grazie a  sv. Pia). Navštívite 
hrob sv. Pia, v  Bazilike sv. Pia bude 
náš kňaz celebrovať slovenskú svätú 
omšu a  vo vonkajšom areáli absol-
vujete Krížovú cestu. V podvečer ná-
vrat do hotela, večera a nocľah.

3.DEŇ: raňajky, dopoludnia voľ-
no pri mori, krátka autobusová 
prehliadka Manfredonie, návšteva 
Monte Sant´ Angelo (pamiatka UNE-
SCO). Slovenská svätá omša v jasky-
ni, kde sa v  rokoch 490, 492 a  1656 
zjavil archanjel Michal. Toto miesto 

bolo v minulosti navštívené tiež via-
cerými pápežmi a  svätcami. Popo-
ludní transfer do  Bari a  večer odlet 
do Bratislavy.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje prá-
vo zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava - 
Bari a späť. 

UBYTOVANIE: 2 x v dvoj- a trojlôž-
kových izbách s vlastným príslušen-
stvom v  3* hoteli v  oblasti Manfre-
donia.

STRAVOVANIE: 2 x polpenzia 
(raňajky formou švédskych stolov 
a na večeru servírované trojchodové 
menu).

OSTATNÉ: služby sprievodcu CK, 
sprievod kňaza, autobusové trans-
fery z  letiska v  Bari počas celého 
zájazdu, náboženský program podľa 
popisu, panoramatická autokarová 
prehliadka Manfredonie, poldenná 
prehliadka Bari s  miestnym sprie-
vodcom, návšteva Monte Sant´ An-
gelo, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky 
125 €/os.  

PRÍPLATOK: za jednolôžkovú izbu     
90 € k uvedenej cene zájazdu.

PO STOPÁCH SV. PÁTRA PIA 
3-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 3-dňových leteckých zájazdov – PO STOPÁCH SV. PÁTRA PIA 

Kód zájazdu 9821 9822

Dátum odletu 22.05. 25.09.
Dátum príletu 24.05. 27.09.

Počet nocí 2 2

Cena na osobu 490 490

RÍM, PO STOPÁCH SV. PÁTRA PIA
Pútnické zájazdy letecky
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1. DEŇ: odlet z Viedne do Tel Avivu, 
transfer do hotela v  oblasti Galilea, 
ubytovanie, večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta 
(Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Joze-
fa), návšteva miesta prvého zázraku  
premenenia vody na víno na svadbe 
v  Káne Galilejskej (obnova manžel-
ských sľubov). Popoludní návšteva 
Kafarnaumu – dom sv. Petra, Hora 
Blahoslavenstiev, Tabgha – miesto zá-
zračného rozmnoženia chlebov a rýb, 
miesto primátu svätého Petra, návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, výstup na vrch Tabor, 
prehliadka Kostola Premenenia Pána 
a  návšteva Yardenitu (rieka Jordán) 
– obnovenie krstných sľubov. Popo-
ludní transfer do Betlehema s krátkou 
zastávkou v  Jerichu (najstaršie trvalo 
obývané mesto sveta). Ubytovanie 
v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

4. DEŇ: raňajky, prehliadka Betle-
hema (Bazilika narodenia Ježiša Kris-
ta, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). 
Popoludní kúpanie v  Mŕtvom mori 
a návšteva Ain Karem (narodenie Jána 
Krstiteľa a  miesto Navštívenia Panny 
Márie u Alžbety). Večera a nocľah.

5. DEŇ: raňajky, odchod autokarom 
do Jeruzalema. Prehliadka mesta -  
Olivová hora - prehliadka kostola Pa-
ter Noster, návšteva Dominus Flevit, 
Getsemanská záhrada, Kostol Hrobu 

Panny Márie,  Múr nárekov a Veče-
radlo. Krátke kúpanie v Mŕtvom mori. 
Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

6. DEŇ: raňajky, prehliadka Betánie 
– Lazarov hrob. Prechod Júdskou púš-
ťou, návšteva Mŕtveho mora s  mož-
nosťou kúpania. Popoludní možnosť 
fakultatívneho výletu na  Massadu 
a do Qumranu. Večera a nocľah.

7. DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruza-
lema (Krížová cesta - Via Dolorosa, 
Bazilika Božieho hrobu na  Golgote).  
Popoludní kúpanie v  Mŕtvom mori. 
Večera a nocľah v Betleheme.

8. DEŇ: raňajky, transfer na  letisko 
a odlet z Tel Avivu do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel 
Aviv a späť.

UBYTOVANIE: 7 x v  dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov 
bez nápojov).

OSTATNÉ: doprava počas programu 
po Izraeli klimatizovaným autokarom, 
služby  sprievodcu - kňaza, program 
podľa popisu, DPH.

1. DEŇ: odlet z  Viedne do Tel Avivu, 
transfer autobusom do oblasti Galilea 
na severe Izraela, večera a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, prehliadka Nazaretu 
(Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Joze-
fa) a  návšteva miesta prvého zázraku 
v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu 
obnoviť manželské sľuby. Popoludní  
návšteva Kafarnaumu (dom sv. Petra), 
Hora Blahoslavenstiev, Tabgha (miesto 
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb 
a miesto primátu svätého Petra), návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, vrch Tabor prehliad-
ka Kostola Premenenia Pána a  náv-
števa Yardenitu (rieka Jordán) – ob-
novenie krstných sľubov. Popoludní 
transfer do Betlehema s  krátkou za-
stávkou v  Jerichu. Ubytovanie v  ho-
teli v Betleheme, večera a nocľah.

4. DEŇ:. raňajky, prehliadka Betlehe-
ma - Bazilika narodenia Ježiša Krista, 
Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka. Po-
poludní odchod do Jeruzalema na 
prehliadku mesta (Betfage, návšteva 
Olivovej hory,  kostol Pater Noster, 
Dominus Flevit, Getsemanská zá-
hrada, Bazilika Agónie, Kostol Hrobu 
Panny Márie).  Návrat do hotela v Bet-
leheme, večera, nocľah.

5. DEŇ: raňajky, v  skorých ranných 
hodinách  odchod autokarom do Jor-
dánska, návšteva archeologickej loka-

lity Petra, ubytovanie v hoteli v okolí 
Petry, večera a nocľah. 

6. DEŇ: raňajky, odchod z Petry, pre-
chod späť do Izraela, kúpanie v Červe-
nom mori v letovisku Eilat, zastávka 
pri Mŕtvom mori na krátke kúpanie, 
ubytovanie v hoteli v Betleheme. Ve-
čera a nocľah. 

7. DEŇ: raňajky, odchod do Jeruzale-
ma na prehliadku starého mesta  (Via 
Dolorosa so zastaveniami Krížovej 
cesty, Bazilika Božieho hrobu). Popo-
ludní krátke kúpanie v Mŕtvom mori. 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

8. DEŇ: raňajky, v skorých ranných ho-
dinách transfer autokarom do Tel Avivu 
s následným odletom do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel 
Aviv a späť.
UBYTOVANIE: 7 x v dvojlôžkových a 
trojlôžkových izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov 
bez nápojov).
OSTATNÉ: doprava po Izraeli klimati-
zovaným autokarom, služby sprievod-
cu - kňaza, program podľa popisu, DPH.

IZRAEL  A MŔTVE MORE
8-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

IZRAEL A PETRA
8-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých  zájazdov – IZRAEL A MŔTVE MORE

Kód zájazdu 9511 9512 9513 9514 9515 9516

Dátum odletu 21.03. 02.05. 23.05. 06.06. 10.10. 07.11.
Dátum príletu 28.03. 09.05. 30.05. 13.06. 17.10. 14.11.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

Cena na osobu 520 550 550 550 550 520

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – IZRAEL A PETRA

Kód zájazdu 9601 9602

Dátum odletu 18.04. 17.10. 
Dátum príletu 25.04. 24.10. 

Počet nocí 7 7
Cena na osobu 650 650

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 80 €/os., pa-
livový príplatok 120  €/os., obslužné 50 USD/os. (platí sa priamo v Izraeli), vstupy 30 USD/os. 
(platí sa priamo v Izraeli), vstup do Petry a víza 150 USD/os. (platí sa sprievodcovi v Izraeli).

PRÍPLATKY:  jednolôžková  izba 210 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 80 €/os., palivo-
vý príplatok 120 €/os., vstupy 30 USD/os. a obslužné 40 USD/os. (platí sa v Izraeli).

PRÍPLATKY: jednolôžková izba 185 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Pútnické zájazdy letecky
IZRAEL A MŔTVE MORE, IZRAEL A PETRA

337



Pútnické zájazdy letecky

1. DEŇ: v  ranných hodinách odlet 
z Bratislavy na letisko v Mostare (len 27 
km od Medžugoria). Mostar je piatym 
najväčším mestom Bosny a  Hercego-
viny. Mesto dostalo meno po „mosta-
roch“ stredovekých strážcoch mosta 
(Stari most) cez rieku Neretva. Transfer 
do Medžugoria.  V prípade  prítomnosti 
niektorého z  vizionárov v  Medžugorí, 
zorganizujeme s ním stretnutie. Sloven-
ská svätá omša, prehliadka areálu a Kos-
tola sv. Jakuba. Ubytovanie v  hoteli 
a večera. Večerný náboženský program 
v Kostole sv. Jakuba, poklona Svätému 
krížu. Návrat do hotela  a nocľah. 

2. DEŇ: raňajky, slovenská svätá omša, 
výstup na Vrch zjavenia Podbrdo, kde sa 
šiestim deťom v júni 1981 zjavila Panna 
Mária. Vďaka týmto zjaveniam sa z ma-
lej dedinky Medžugorie stalo jedno 
z najväčších modlitebných mariánskych 
centier v Európe. Nespočetné množstvo 
ľudí tu našlo svoju vieru a získalo pokoj 
do života. Popoludní návšteva komuni-
ty Cenacolo.  Návrat do hotela a večera. 
Večerný náboženský program, ružen-
cová pobožnosť, požehnanie, adorácia 
pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. 
Návrat do hotela a nocľah. 

3. DEŇ: : raňajky, v ranných hodinách 
výstup na vrch Križevac, kde v roku 1934 
miestni farníci postavili kríž, slovenská 
Krížová cesta. Návrat do Medžugoria, 
slovenská svätá omša a  individuálne 
voľno.  Popoludní transfer do Mostaru 

na krátku panoramatickú prehliadku. 
Najznámejší symbol mesta „Stari most“  
bol postavený počas otomanskej ríše 
v r. 1566. Za občianskej vojny v deväť-
desiatych rokoch minulého storočia 
bol zničený, ale s  medzinárodnou po-
mocou bol opäť postavený v roku 2004. 
Centrum Mostaru vrátane Starého 
mostu je v zozname kultúrneho dedič-
stva UNESCO. V  podvečer transfer na 
letisko v Mostare a odlet do Bratislavy

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava – 
Mostar a späť. 

UBYTOVANIE: :  2 x v dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách s vlastným prís-
lušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* hoteli 
v Medžugorí.

STRAVOVANIE: 2 x polpenzia (raňaj-
ky a večere s vínom, vodou a káva/čaj).

OSTATNÉ: autokarová doprava podľa 
programu, náboženský program orga-
nizovaný v  Medžugorí, služby sloven-
ského sprievodcu počas zájazdu, sprie-
vod kňaza, program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky  
125 €/os. 

PRÍPLATOK: za jednolôžkovú izbu 
40 € k uvedenej cene zájazdu.

1. DEŇ: odlet do Istanbulu, transfer do 
centra, ubytovanie, večera, večerná pe-
šia vychádzka k fóru cisára Konštantína 
so stĺpom, v ktorom sú podľa tradície 
zamurované zvyšky chlebov, ktorými 
Ježiš nasýtil zástupy v  Tabghe. Pešo 
návrat do hotela a nocľah.

2. DEŇ: raňajky, prehliadka Istanbulu:  
Modrá mešita, Hipodrom, Egyptský 
obelisk, chrám Aghia Sophia. Napokon 
90 minútová plavbou cez úžinu Bospor  
Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ:  raňajky, prehliadka mesta 
začína palácovým komplexom os-
manských sultánov Topkapi. Na prvom 
nádvorí je pôvodný byzantský chrám  
Aghia Eirene (Chrám Božského Po-
koja). Navštívite najposvätnejšiu časť 
komplexu, kde sa nachádza relikviár 
s časťou ruky sv. Jána Krstiteľa, Mojžišo-
va palica a meč kráľa Dávida. Návšteva 
Yerabatanskej bazilikovej cisterny, za-
stávka pri akvadukte rímskeho cisára 
Valensa.  Múzeum v bývalom kláštore 
Chora a  byzantský kláštor Pammaka-
ristos s najkrajšími byzantskými mozai-
kami na svete vás nadchnú. V podvečer 
návrat do hotela, večera, nocľah. 

4. DEŇ: raňajky, transfer autokarom 
do štvrte Galata a Beyoglu s návštevou 
katolíckeho kostola sv. Antona Paduán-
skeho (slovenská svätá omša) a zastáv-
ka pri Zlatom rohu, kde je sídlo kon-

štantínopolského patriarchu. Nakoniec 
vás čaká návšteva Veľkého bazára s 
množstvom ručne tkaných kobercov, 
kožených výrobkov, šperkov, hodvábu, 
cukroviniek a korenia. Popoludní trans-
fer na letisko a odlet do Viedne.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje prá-
vo zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Is-
tanbul a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v  dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC)  v 3* hoteli 
v širšom centre Istanbulu.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia.

OSTATNÉ: autokarová doprava po 
Istanbule podľa programu, prehliadky 
na 2. a  3. deň s  miestnym tureckým 
sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu, sprievod kňaza, program 
podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, 
bezpečnostné a  servisné poplatky  
125 €/os. 

PRÍPLATKY: 1/1 izba 120 €, balíček 
vstupov (Modrá mešita, Hipodrom, 
Yerabatanská cisterna, Topkapi, Aghia 
Sophia, Chora, Pammakaristos, plavba 
po Bospore) 50 €/os., transfer z Bratisla-
vy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

MEDŽUGORIE
3-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

PÚŤ DO KONŠTANTÍNOPOLU (ISTANBUL)
4-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 3-dňových leteckých zájazdov – MEDŽUGORIE

Kód zájazdu 9851 9852

Dátum odletu 15.05. 18.09.
Dátum príletu 17.05. 20.09.

Počet nocí 2 2
Cena na osobu 330 330

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – KONŠTANTÍNOPOL (ISTANBUL)

Kód zájazdu 9871 9872

Dátum odletu 15.05. 02.10.
Dátum príletu 18.05. 05.10.

Počet nocí 3 3
Cena na osobu 450 450

MEDŽUGORIE, PÚŤ DO KONŠTANTÍNOPOLU (ISTANBUL)
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AUTOPOLIS
HYUNDAI CENTRUM RAČIANSKA, Račianska 69, Bratislava
HYUNDAI CENTRUM PETRŽALKA, Panónska cesta 32, Bratislava
Tel.: +421 2 49 300 200, E-mail: hyundai@autopolis.sk

Váš nový člen rodiny
Hyundai ix35

Skvelý výkon aj jazdné vlastnosti. Vysoký výkon v spojení s priaznivou
spotrebou paliva je podporený dynamickými jazdnými vlastnosťami.
Priestranný a variabilný interiér. Priestranný interiér a možnosti 
nastavenia sedadiel vám umožnia prispôsobiť interiér vozidla presne
vašim predstavám.
Overená bezpečnosť s 5 ★ EURO NCAP. Model ix35 bol za ochranu
cestujúcich ocenený maximálnym hodnotením – piatimi hviezdičkami –
od nezávislej organizácie Euro NCAP.

Kombinovaná spotreba:  5,3 l - 8,3 l/100 km a emisie CO2: 139 - 193 g/km. Ilustračné foto.

www.autopolis.sk
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SAE
Cenník 2015

HILTON  AL HAMRA katalóg str. 212 -213

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME VÁM » 8 a15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Spojených Arabských 
Emirátov

LIETAME » leteckou spoločnosťou Fly Dubai 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Dubaj (DXB).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Spojených 
Arabských Emirátov predstavuje súčet dvoch 

za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 390 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 rokov 49 € a osoby od 2 
rokov 199 € . 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 390 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie, príp. stravova-
nie, resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Spojené Arabské Emiráty - stredisko Ras Al Khaimah

                                        
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1190 1200 1210 1220 1250

833 840 847 854 875

dospelá osoba na  prístelke 1160 1170 1180 1190 1210

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2.dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 890 900 910 920 940

V cene je zahrnuté »  7x ubytovanie, ultra  all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » na izbu s výhľadom na  more +10 € na izbu a noc pobytu 

Podmienky akcie nájdete na strane 4 a 5.

Fakultat ívny v ýlet

Klenoty Perzského zálivu
Ako bonus sme pre vás pripravili  poldenný výlet „Klenoty Perzského zálivu“, ktorý je súčasťou zá-
jazdu. Kde budete mať možnosť vidieť mešitu Jumeirah,  múzeum Dubaj z 18 storočia, prejde-
me okolo paláca vládcu, zrenovovaného domu Sheikh Saeed Al Maktoum,  navštívime najstaršiu 
oblasť  Bastakia  so svojimi vysokými veternými vežami. Cesta pokračuje do oslňujúcej zátoky 
´Abra ,́ tradičnými vodnými taxíkmi si môžete pozrieť rušné aktivity mesta  pred prechodom na 
druhú  stranu Deira Dubaj. Nasleduje  návšteva  štvrte s aromatickým korením,  nádherného zlata 
a diamantov. Viac ako 400 obchodíkov je zárukou dobrého nákupu. Zastavíme sa pri najznámej-
šom hoteli Burj Al Arab, prejdeme okolo tržnice Souk Madinat, umelého polostrova Palm Island a 
nakoniec sa zastavíme nafotiť si  najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa - 828 m. 

 8% zľava a 2 deti do 14 rokov ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 980 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až  615 € 

SAE – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 8909 8910 8911

Dátum odletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.8. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu BA 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Grécko
Cenník 2015

GOLDEN COAST BEACH RESORT katalóg strany 14 - 15

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

AQUIS MARE NOSTRUM katalóg strany 12 - 13

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME VÁM »  8, 11 alebo 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy na grécke pobrežie v 
blízkosti hlavného mesta Atén.

LIETAME » renomovanou leteckou spoločnos-
ťou Travel Service z Bratislavy (BTS) na letisko 
Atény (ATH).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 

a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, od 2 do 5 
rokov 99 € a na osobu od 5 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi k 

zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie a služby ultra 
all inclusive zdarma.

Grécko, Attika - strediská Vravrona Bay a Marathon Bay

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA 
» ušetríte až 628 €

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA 
» ušetríte až 635 €

Ceny 8, 11 a 12 - dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 890 940 980 990 1050

455 623 658 686 693 735

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 530 690 740 760 770 820

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 500 650 690 710 720 770

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8, 11 a 12 - dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 910 960 1000 1010 1070

469 637 672 700 707 749

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 540 710 750 780 790 830

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 520 660 710 730 740 780

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu. 

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5

GRÉCKO – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510

Dátum odletu BA 11.6. 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9.

Dátum príletu BA 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 11 10 11 10 11 10 11 10 7
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Korfu
Cenník 2015

BLUE SEA katalóg strana 29

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

GOLDEN SANDS katalóg strana 28

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS - 30%

ALKYON BEACH  katalóg strany 30 - 31

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy 
na smaragdový grécky ostrov Korfu.

LIETAME » renomovanou leteckou spoloč-
nosťou Travel Service z Bratislavy (BTS), 
resp. Košíc (KSC) na letisko Korfu - Kerkyra 
(CFU).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na Korfu je súčet 2 

za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, od 2 do 5 
rokov 99 € a na osobu od 5 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, 
má ubytovanie a stravovanie, príp. služby (ul-
tra) all inclusive, resp. all inclusive light zdarma.

Korfu - strediská Agios Georgios, Pelekas, Agios Gordios, Agios Georgios 
Pagi, Agios Ioannis Peristeron

KORFU – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715

Dátum odletu BA, KE 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Dátum príletu BA, KE 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 380 410 430 450 460 460 470 510 540 560 610

252 266 287 301 315 322 322 329 357 378 392 427

dospelá osoba na 1. prístelke 290 310 330 350 370 380 360 370 400 420 440 470

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 410 440 460 480 500 500 520 560 590 610 670

273 287 308 322 336 350 350 364 392 413 427 469

dospelá osoba na 1. prístelke 320 330 360 370 390 410 390 400 440 460 480 520

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 250 260 280 290 300 320 280 290 320 340 350 370

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810

Dátum odletu BA 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.

Dátum príletu BA 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 510 540 560 560 570 620 650 690 740

301 315 336 357 378 392 392 399 434 455 483 518

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 360 370 400 420 450 470 450 460 500 520 560 590

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 do 13 rokov na prístelke 310 320 350 370 390 410 380 390 420 440 470 500

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
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AQUIS PELEKAS BEACH katalóg strana 26

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

AQUIS SANDY BEACH RESORT  katalóg strany 24 - 25

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS *

AQUIS AGIOS GORDIOS BEACH katalóg strana 27

FIRST MOMENT BONUS -30%

CORFU SENSES katalóg strany 32 

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 740 790 810 840 890 920 950 1030 1110 1170 1270

490 518 553 567 588 623 644 665 721 777 819 889

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 500 530 560 580 600 640 630 660 710 760 810 870

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 380 400 430 440 460 490 460 480 520 560 590 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 700 740 770 790 820 890 910 970 1040 1100 1190

469 490 518 539 553 574 623 637 679 728 770 833

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 480 500 530 550 570 590 620 630 670 720 760 820

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 380 400 420 440 450 470 470 480 510 550 580 610

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Pozor » * obmedzený počet izieb.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 740 790 810 840 890 920 950 1030 1110 1170 1270

490 518 553 567 588 623 644 665 721 777 819 889

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 560 580 600 640 630 660 710 760 810 870

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more v hlavnej budove hotela + 6 € na izbu a noc pobytu. 
Upozornenie » hotel akceptuje len klientov starších ako 18 rokov.

2 osoby -8% zľava a 2 deti až do 15 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1050 €
2 osoby -18% zľava a dieťa až do 15 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 678 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 470 510 540 560 590 610 620 660 700 730 790

315 329 357 378 392 413 427 434 462 490 511 553

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 420 450 460 490 490 500 530 560 590 630

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive light a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more + 5 € na izbu a noc pobytu.
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SANDY BEACH katalóg str. 51

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

EUROPA RESORT katalóg str. 54-55

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 450 470 520 550 570 580 590 680 700 740

273 280 315 329 364 385 399 406 413 476 490 518

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 380 400 440 460 470 470 480 550 570 600

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 300 340 350 390 410 400 400 420 470 490 510

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 490 520 550 600 590 600 610 720 750 800

294 301 343 364 385 420 413 420 427 504 525 560

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 410 430 460 500 480 480 490 580 610 640

dieťa do 6 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6-12 rokov na 1. prístelke 300 310 360 380 400 440 400 400 420 490 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na 
grécky ostrov Kréta.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy 
(BTS), z Košíc (KSC) a zo Sliača (SLD) do 
Heraklionu (HER). Počas charterového letu 
sú podávané studené a teplé nealkoholic-
ké nápoje a studené ľahké občerstvenie. 
Charterový let do Heraklionu trvá približne 2 
hodiny a 20 minút. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letecké-
ho zájazdu predstavuje súčet dvoch za se-
bou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, 
od 2 do 5 rokov 99 €, od 5 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 

alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie, príp. stravova-
nie, resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Kréta – strediská Kavros, Panormo, Bali, Ammoudara, Kokkini Hani,  Malia a Sitia

KRÉTA – termíny  8 a 15-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115

Dátum odletu BA, KE 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Dátum príletu BA, KE 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211

Dátum odletu BA, KE, SLD 10.6. 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9. 23.9.

Dátum príletu BA, KE, SLD 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9. 23.9. 3.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku a dieťa 
do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 556 € 

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5.
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TALEA BEACH katalóg str. 52-53

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

DESSOLE DOLPHIN BAY katalóg str. 48-49

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

SANTA MARINA katalóg str. 50

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

SITIA BEACH katalóg str. 42-43

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 460 520 540 590 630 600 620 630 750 790 840

301 322 364 378 413 441 420 434 441 525 553 588

dospelá osoba na 1. prístelke 360 390 440 450 500 530 490 500 510 610 650 680

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 320 340 390 400 440 470 420 430 440 520 550 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 670 690 730 780 750 760 770 970 1040 1120

420 434 469 483 511 546 525 532 539 679 728 784

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 540 560 590 630 590 590 610 760 820 880

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 430 460 470 500 540 480 490 500 620 680 720

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 640 690 710 750 800 770 780 790 990 1070 1150

434 448 483 497 525 560 539 546 553 693 749 805

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 560 580 610 650 610 610 630 780 850 910

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Pozor » *obmedzený 
počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 700 720 760 810 780 790 800 1000 1080 1160

441 455 490 504 532 567 546 553 560 700 756 812

dospelá osoba na 1. prístelke 510 530 570 590 620 660 620 620 640 790 860 920

1.dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za výhľad na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » *obmedzený počet izieb.

 štvorčlenná rodina - 8% zľava pre dve osoby na základnom lôžku a 2 deti 
na prístelkách až do 14 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 765 €

 štvorčlenná rodina zľava -8% pre dve osoby na základnom lôžku 
a 2 deti až do 14 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 764 €
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APOLLONIA BEACH katalóg str. 40-41

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

AQUIS ARINA SAND katalóg str. 46-47

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS*

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

DESSOLE MALIA BEACH katalóg str. 44-45

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 750 830 880 930 990 970 980 1000 1250 1270 1370

511 525 581 616 651 693 679 686 700 875 889 959

dospelá osoba na 1. prístelke 580 600 660 700 740 790 750 750 780 960 990 1060

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za výhľad na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » *obmedzený počet izieb.

 štvorčlenná rodina -8% zľava pre dve osoby na základnom lôžku a 2 deti  
až do 14 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 799 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 660 710 730 770 820 790 800 830 1010 1090 1170

448 462 497 511 539 574 553 560 581 707 763 819

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 400 420 450 460 490 520 460 460 490 580 640 670

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 400 420 450 460 490 520 460 460 490 580 640 670

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za výhľad na more +8 € na izbu a noc pobytu.  Pozor » *obmedzený počet izieb.

 8% zľava a 2 deti  do 15 r. na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1.147 € 
alebo 2 osoby -18% zľava a dospelá osoba na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1.091 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 690 740 760 800 850 820 830 860 1050 1120 1210

469 483 518 532 560 595 574 581 602 735 784 847

dospelá osoba na 1. prístelke 540 550 590 610 640 680 640 640 670 810 880 940

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 450 470 500 510 540 570 520 520 550 660 720 760

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 725 €
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ZANTE ROYAL RESORT katalóg strana 20

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

ZANTE IMPERIAL BEACH katalóg strana 21

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

PALAZZO DI ZANTE katalóg strany 18 -19

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 a 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na Zakynthos. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice letmi z Bratislavy (BTS) priamo na letis-
ko Zakynthos (ZTH).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) zájazdu na Zakynthos je súčet dvoch 
za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 

od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 r. 49 €, od 2 do 5 rokov 
99 € a na osobu od 5 rokov 159 €.

PRÍPLATOK » komplexné poistenie KOM-
FORT (2,50 €  na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 

poistenia stornopoplatkov, servisných a 
asistenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 417). V prípade, že si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, teda špeciálnu zníženú cenu leten-
ky, má ubytovanie a all inclusive služby zdarma.

Zakynthos - stredisko Vassilikos

ZAKYNTHOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509

Dátum odletu BA 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9.

Dátum príletu BA 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 580 620 660 690 730 760 810 940 960 1030

371 385 406 434 462 483 511 532 567 658 672 721

dospelá osoba na 1. prístelke 390 410 430 460 490 510 520 540 570 670 690 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

5. osoba do 14 rokov v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za výhľad na more + 6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 590 630 670 700 740 770 820 950 970 1040

378 392 413 441 469 490 518 539 574 665 679 728

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 440 470 500 520 530 550 580 680 690 740

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

5. osoba do 14 rokov v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za výhľad 
na more + 6 €  na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 10 €  na izbu a noc pobytu » za štúdio + 10 €  na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 590 620 660 700 730 760 810 860 990 1010 1090

399 413 434 462 490 511 532 567 602 693 707 763

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460 490 520 540 540 580 610 710 720 770

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 10 €  na izbu a noc pobytu » za izbu vyššieho štandardu s bazénom + 35 €  na izbu a noc pobytu. 

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5
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EVI katalóg str. 70 - 71

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

ILYSSION BEACH RESORT katalóg str. 68 - 69

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na 
slnečný grécky ostrov Rhodos.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
resp. Košíc (KSC) na letisko Rhodos (RHO).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Rhodos 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-

cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, od 2 do 5 
rokov 99 € a a na osobu od 5 rokov 159 €.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie a stravovanie, 
resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Rhodos - strediská Ixia, Faliraki, Kolymbia, Pefki a Kiotari

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 450 480 490 540 570 560 570 660 710 720 770

308 315 336 343 378 399 392 399 462 497 504 539

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 360 370 390 400 440 460 430 440 500 540 560 590

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 490 530 550 580 610 610 630 720 750 770 830

336 343 371 385 406 427 427 441 504 525 539 581

dospelá osoba na 1. prístelke 410 410 450 470 490 520 500 520 590 610 630 680

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 360 370 400 410 430 460 420 440 500 520 540 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4  € na izbu a noc pobytu.

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 567 € 
2 osoby - 8% zľava a 2 deti do 15 r. na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 703 € 

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711

Dátum odletu BA, KE 9.6. 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9. 2.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5
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ALFA katalóg str. 65

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

KOLYMBIA SKY katalóg str. 66

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

NIRIIDES katalóg str. 67

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

PRIMASOL MIRALUNA SEASIDE katalóg str. 62 - 63

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 620 650 680 720 730 860 880 890 970

371 385 413 434 455 476 504 511 602 616 623 679

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 490 510 540 560 580 590 690 700 710 770

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 600 630 670 700 750 760 880 890 900 990

378 392 420 441 469 490 525 532 616 623 630 693

dospelá osoba  na 1. prístelke 450 460 500 520 550 580 600 610 700 710 720 790

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu pre štyri osoby + 25  € na izbu a noc pobytu » za izbu s privátnym bazénom + 20  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 620 650 680 720 730 860 880 890 970

371 385 413 434 455 476 504 511 602 616 623 679

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 490 510 540 560 580 590 690 700 710 770

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 15  € na izbu a noc pobytu. 

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 646 € 
 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 640 680 720 750 790 870 880 1010 1020 1030 1120

427 448 476 504 525 553 609 616 707 714 721 784

dospelá osoba na 1. prístelke 440 470 490 520 550 580 590 610 690 700 710 770

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 do 12 rokov na prístelke 430 450 470 500 520 550 560 580 660 670 680 730

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
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LOUIS COLOSSOS BEACH katalóg str. 60 - 61

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

PEGASOS BEACH katalóg str. 58 - 59

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

AVRA BEACH katalóg str. 64

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 710 750 790 810 840 940 950 1080 1090 1100 1190

462 497 525 553 567 588 658 665 756 763 770 833

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 470 510 540 560 580 600 630 640 720 730 750 800

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 790 840 870 910 950 1040 1050 1210 1230 1240 1350

511 553 588 609 637 665 728 735 847 861 868 945

dospelá osoba na 1. prístelke 580 630 670 700 730 760 800 820 940 950 970 1040

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 440 480 510 530 550 580 570 590 670 680 700 740

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15  € na izbu a noc pobytu » za izbu Deluxe + 25  € na izbu a noc pobytu.

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 774 € 

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 718 € 
2 osoby - 8% zľava a 2 deti do 14 r. na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 770 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 670 710 750 780 820 890 900 1040 1050 1060 1160

448 469 497 525 546 574 623 630 728 735 742 812

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 610 630 660 700 710 810 820 830 910

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 25  € na izbu a noc pobytu.
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APOLLON katalóg strana 36

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

PRINCESS OF KOS katalóg strana 37

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME  VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na obľú-
bený grécky ostrov Kos.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service z Bratislavy (BTS)  na letisko Kos 
(KGS).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Kos je 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-

vých termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, 
od 2 do 5 rokov 99 € a na osobu od 5 rokov 
159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné pois-
tenie KOMFORT (2,50 €/osoba/deň) alebo 

PLUS (3,50 €/osoba/deň) vrátane poistenia 
stornopoplatkov a asistenčných služieb 
(bližšie informácie o poistení nájdete na 
str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi k 
zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie a stra-
vovanie, resp. all inclusive služby zdarma.

Kos - strediská Kos - Lambi a Mastichari

KOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114

Dátum odletu BA 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Dátum príletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 600 610 640 650 670 710 720 860 870 890 960

413 420 427 448 455 469 497 504 602 609 623 672

dospelá osoba na 1. prístelke 490 500 510 530 540 560 570 580 690 700 720 770

1. dieťa do 6 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

1. dieťa od 6 - 12 rokov na prístelke 430 430 440 460 470 480 480 490 580 580 610 640

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 430 430 440 460 470 480 480 490 580 580 610 640

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 670 700 740 770 790 860 870 1020 1030 1040 1110

462 469 490 518 539 553 602 609 714 721 728 777

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 530 540 560 600 620 640 670 680 790 800 820 860

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 450 460 480 500 520 540 550 560 650 650 670 700

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.

KOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209

Dátum odletu BA 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Dátum príletu BA 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Fakultat ívne v ýlet y
Okruh ostrovom
Celodenný fakultatívny výlet, počas ktorého navštívite Asklepion - starovekú nemocnicu postavenú na po-
česť Hippokrata, rodáka z Kosu a snáď najznámejšieho gréckeho lekára všetkých čias. Po prehliadke nasleduje 
odchod do tradičnej gréckej dediny Zia situovanej v horách ostrova, odkiaľ  si určite vychutnáte krásny pano-
ramatický výhľad na Kos. Ďalej nasleduje zastávka v typickom dome - veternom mlyne v Antimachii, kde sa 
zoznámite s tradičnou miestnu výzdobu a obliekaním Grékov. Poslednou zastávkou bude letovisko Kefalos so 
svojim nádherným výhľadom na celý záliv aj s jeho dominantou – malým ostrovčekom. 
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CAPO CALAVÁ katalóg str. 80-81

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIESTA ATHÉNEE PALACE katalóg str. 76-77

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

  2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 527 €

 štvorčlenná rodina -30% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a -30% zľava pre dve deti do 13 rokov na prístelkách » ušetríte až 768 €

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na ostrov Sicília.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy 
(BTS) na letisko do Palerma (PMO) a do Ca-
tanie (CTA). Let z Bratislavy trvá približne 
2 hodiny. Počas letu sú podávané studené 
a teplé nealkoholické nápoje a studené ľahké 
občerstvenie. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letecké-
ho pobytového zájazdu predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 
49 €, od 2 rokov 159 € » miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste podľa plat-
ných predpisov daného regiónu  vo výške 
približne 2 € na osobu a deň zájazdu. Deti do 
12 rokov môžu byť od dane oslobodené. CK 
účtovanie výšky poplatku nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417).  V 

prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, príp. 
stravovanie, resp. (ultra) all inclusive služby 
zdarma.

Sicília – strediská Campofelice di Roccella, Licata, Gioiosa Marea

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511

Dátum odletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príletu BA 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 680 730 750 760 770

441 476 511 525 532 539

dospelá osoba na prístelke 530 570 610 630 640 650

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 430 460 500 510 520 530

301 322 350 357 364 434

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 660 710 730 740 750

427 462 497 511 518 525

dospelá osoba na 1. prístelke 510 560 600 620 630 640

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 420 460 490 510 520 530

294 322 343 357 364 371

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 420 460 490 510 520 530

294 322 343 357 364 371

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok »  za ultra all inclusive 
+28 € na os. na zákl. lôžku a na dosp. os. na prístelke/noc pobytu, resp. +14 € na dieťa do 13 rokov na prístelke/noc pobytu. 

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5.
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Sicília 
Cenník 2015

SERENUSA VILLAGE katalóg str. 78-79

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS 

FIESTA GARDEN BEACH katalóg str. 74-75

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 563€

 štvorčlenná rodina -30% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a -30% zľava pre dve deti do 13 rokov na prístelkách » ušetríte až 966 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 770 820 830 850 870

504 539 574 581 595 609

dospelá osoba na 1. prístelke 620 670 710 720 740 760

1. dieťa 0-12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. a 3. dieťa 0-12 rokov na prístelke* 480 520 550 560 570 580

junior od 12-18 rokov na prístelke 480 520 550 560 570 580

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  *dieťa od 0-2 rokov sa zapo-
čítava do celkového počtu prísteliek v izbe, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 850 910 930 950 970

553 595 637 651 665 679

dospelá osoba na 1. prístelke 650 700 750 770 790 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 520 560 600 610 630 640

364 392 420 427 441 448

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 520 560 600 610 630 640

364 392 420 427 441 448

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za ubytovanie   
v luxusných bungalovoch typu Superior + 27 € na izbu a noc pobytu. 

Fakultat ívne v ýlet y
Sopka Etna a Taormina
Etna so svojimi 3 350 metrami nie je len najvyššou činnou sopkou Európy, ale je aj symbolom Sicílie, kto-
rý dáva pravidelne o sebe vedieť, aby sa na neho nezabudlo. Návštevníkov uchvacuje svojím vzhľadom, 
históriou a legendami. Jedno z najmalebnejších a turisticky najpríťažlivejších miest ostrova, nazývané 
i sicílske Monte Carlo je krásne malebné mestečko Taormina. Okrem otvoreného gréckeho divadla z 3 
storočia pred n.l. vás okúzlia aj taorminské uličky, vyhliadkové terasy, námestíčka s gotickými kostolmi a 
hlavná promenáda s množstvom kaviarní, reštaurácií a obchodíkov so suvenírmi.

Liparské ostrovy
Súostrovie ležiace na sever Sicílie je kultúrnou a prírodnou pamiatkou UNESCO. Ostrov Lipari je najväč-
ším a najvýznamnejším z celého súostrovia. Nad mestečkom sa na kopci týči Akropola. Pred katedrálou 
sv. Bartolomeja, patróna Liparov, sú vykopávky z doby bronzovej. Tretí najväčší ostrov je ostrov Vulcano. 
Dominantou ostrova je 391 metrov vysoká sopka. V obchodíkoch dominujú výrobky z obsidiánu. Ku-
riozitou ostrova je prírodné, neustále bublajúce sírne jazierko, ktorého voda má blahodárne zdravotné 
účinky. Kúpanie v bahennom jazierku býva vždy nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka.

Agrigento
Agrigento je skvostom antickej architektúry, ktoré je zapísané do zoznamu UNESCO. Mesto bolo 
založené Grékmi z Rodosu. Býval tu aj významný nemecký básnik J. W. Goethe. Vykopávky z Údolia 
chrámov sú staré viac než 2 tisícky rokov. Všetky dórske chrámy, ktoré pochádzajú zo 7-5 storočia pred 
n.l.  sú návštevníkom prístupné zo všetkých strán. Ruiny chrámu Dia, ktorý bol postavený v r. 480 pred 
n.l.  prekonal všetky ostatné dórske chrámy, dokonca aj chrám v Efese, ktorý sa považuje za Siedmy div 
sveta. Návšteva tohto kultúrneho a historického skvostu vás úplne očarí.



354

Kalábria
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SIMERI VILLAGE  katalóg str. 90 - 91

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

SCOGLIO DELLA GALEA katalóg str. 94 -95

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Kalábrie.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy (BTS) 
a z Košíc (KSC) na letisko do Lamezia Terme  
(SUF). Charterový let trvá približne 2 hodiny. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového zájazdu 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 
49 €, od 2 rokov 159 €. » miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste podľa plat-
ných predpisov daného regiónu  vo výške 
približne 1,5 € na osobu a deň zájazdu. Deti 
do 10 až 14 rokov môžu byť oslobodené. CK 
účtovanie výšky poplatku nemôže ovplyvniť

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 

zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie, príp. stravova-
nie, resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Kalábria –  Ricadi, Nicotera Marina, Marinella di Cutro, Simeri Mare

KALÁBRIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713

Dátum odletu BA, KE 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Dátum príletu BA, KE 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809

Dátum odletu BA 14.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Dátum príletu BA 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.

Počet nocí 11 11 10 11 10 11 10 11 10

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 13 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 643 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 670 730 750 760 770 930 950 990 1020 1050 1090

441 469 511 525 532 539 651 665 693 714 735 763

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 600 620 630 640 750 770 800 830 850 880

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 420 440 480 490 500 510 580 590 610 640 650 680

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 660 720 740 750 760 910 930 970 1000 1030 1070

434 462 504 518 525 532 637 651 679 700 721 749

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 580 590 600 610 710 720 750 780 800 830

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu typu Comfort +10 € na izbu a noc pobytu, za izbu typu Štandard plus +7 €  za izbu  a noc pobytu.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko.



355

Kalábria
Cenník 2015

NICOTERA BEACH katalóg str. 92 -93

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

SERENE VILLAGE katalóg str. 88 - 89

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Fakultat ívne v ýlet y
Perla Kalábrie - Tropea
Raj na zemi, krásna Tropea, je jednou z najnavštevovanejších miest Kalábrie, ktoré leží na rozhraní 
zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro. Právom sa toto mesto označuje aj “ perlou Kalábrie” . Oblasť dnešné-
ho mesta bola osídlená okolo roku 1000 pnl. V samotnom meste i v jeho okoli je veľa pamiatok zo 
stredoveku, ale i z čias gréckej a rímskej nadvlády. Z obdobia grécko-románskej doby sa tu zachovala 
normanská katedrála z 11. stor., kostol Sv. Márie, vybudovaný na skalnatom útese, kostol Sv. Františka   
z Assisi a množstvo ďalších kostolov, kaplniek a palácov, ktoré spolu s úzkymi uličkami dotvárajú kolorit 
tohto malebného mestečka. Lákavým magnetom každého fakultatívneho výletu je kúpanie sa na 
nádhernej pláži s bielym pieskom a neuveriteľne tyrkysovým  morom, ktorého farba primomína farby 
skutočného Karibiku. Tento výlet očarí každého návštevníka Kalábrie.

L i p a r s k é  o s t r o v y  -  o s t r o v  L i p a r i  a  V u l c a n o
 Ostrov Lipari je najväčším a najvýznamnejším z celého súostrovia. Nad mestečkom sa na kopci týči 
Akropola. Pred katedrálou sv. Bartolomeja, patróna Liparov, sa nachádzajú vykopávky z doby bron-
zovej. Hneď vedľa barokovej katedrály je archeologické múzeum. Za múzeom sú vystavené grécke a 
rímske sarkofágy.  Ostrov Vulcano, je najjužnejším ostrovom súostrovia a leží najbližšie k ostrovu Sicília. 
Dominantou ostrova je 391m vysoká sopka Vulcano. Južne od malebného prístavu Porto di Levante 
leží Gran Cratere (Veľký kráter), vysoký kužel aktívnej sopky, z ktorého sa stále valia oblaky sírnych ply-
nov. Jedinečnou kuriozitou  je prírodné, neustále bublajúce sírne jazierko, ktorého voda má blahodár-
ne zdravotné účinky. Jeho sírna vôňa sa rozlieha po celom ostrove. Kúpanie v bahennom jazierku býva 
vždy silným a nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka ostrova.

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 14 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 653 €

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 14 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 664 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 690 750 770 780 790 960 980 1020 1050 1080 1120

455 483 525 539 546 553 672 686 714 735 756 784

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 600 610 620 630 740 750 790 810 830 860

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 300 320 350 360 370 380 390 400 410 430 440 450

4. osoba v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Povinný príplatok » za kompletný servis pre infantov do 2 
r. v tzv. biberonerii +10 € na dieťa a noc pobytu. Platba v hotovosti priamo na mieste v deň príchodu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 770 790 800 810 1000 1010 1060 1090 1110 1150

469 497 539 553 560 567 700 707 742 763 777 805

dospelá osoba na prístelke 580 610 670 680 690 700 850 860 900 930 940 970

1. dieťa do 0-12 rokov na prístelke * 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. a 3. dieťa 0-12 rokov na prístelke * 440 470 520 530 540 550 630 640 660 690 700 710

junior 12-18 rokov na prístelke 440 470 520 530 540 550 630 640 660 690 700 710

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  * dieťa od  0 - 2 
rokov sa započítava do celkové počtu prísteliek v izbe, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.
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Sardínia
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COLONNA BEACH katalóg str. 84-85

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku  
plus 1. dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 570 €

PONÚKAME VÁM » 8-dňové alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy 
na ostrov Sardínia.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy 
(BTS) na letisko do Olbie (OLB). Počas 
charterového letu sú podávané na palube 
lietadla studené a teplé nealkoholické ná-
poje a studené ľahké občerstvenie. Transfer 
z letiska v Olbii do hotela trvá približne 30 
minút (cca 20 km).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
pobytového zájazdu predstavuje súčet dvoch 
za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, 
od 2 rokov 159 € » miestna pobytová daň 
hradená priamo na mieste podľa platných 
predpisov daného regiónu vo výške približne 
2 € na osobu a deň zájazdu. Deti do 12 rokov 
môžu byť od dane oslobodené. CK účtovanie 
výšky poplatku nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 

cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, príp. 
stravovanie, resp. light all inclusive služby 
zdarma.

Sardínia – stredisko Golfo Aranci

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 810 870 880 890

525 567 609 616 623

dospelá osoba na 1. prístelke 620 670 720 730 740

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive light a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 500 540 580 590 600

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive light, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok »  za all inclusive 
+10 € na  dospelú osobu na zákl. lôžku a na dospelú osobu na prístelke/noc pobytu. 

SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613

Dátum odletu BA 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Dátum príletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5.

Fakultat ívne v ýlet y

Súostrovie La Maddalena
Jedinečný lodný výlet za objavovaním krásneho súostrovia La Maddalena, jej ostrovov a plavba po-
zdĺž pobrežia susednej Korziky. Spoznajte aj vy úžasné ostrovčeky položené na vlnách smaragdového 
mora ako Santo Stefano, Porto Raphael a Punta Sardegna s charakteristickým majákom. Po plavbe popri 
ostrove čajok zakotvíte v zátoke Cala Corsara a oddýchnete si pri obede. Plavba pokračuje popri preslá-
vených plážach ako Cala Soraya, Cala Connari, Cala dell’Amore a Cala Granata a neminie vás ani zastávka 
na kúpanie. Spoznajte skutočný “Karibik Európy”.

Costa Smeralda - Porto Cervo
Spoznajte najkrajšie časti Smaragdového pobrežia a najznámejšie letoviská, kde dovolenkujú svetové 
celebrity. Letovisko Baja Sardínia s aquaparkom leží v bezprostrednej blízkosti známeho pobrežia Costa 
Smeralda. Srdcom Smaragdového pobrežia je prístavné mesto Porto Cervo, kde kotvia tie najdrahšie a 
najluxusnejšie jachty sveta a uličky lemujú obchody najvychytenejších módnych návrhárov. Voľný čas 
v centre mesta a zastávka na kúpanie sú samozrejmosťou. Fantastický výhľad na francúzsku Korziku či 
súostrovie La Maddalena patrí medzi sladký bonbónik tohto fantastického fakultatívneho výletu.
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Jadranské pobrežie
Cenník 2015

ELSI katalóg str. 101

FIRST MOMENT BONUS -30%

GIAMAICA katalóg str. 100

FIRST MOMENT BONUS -30%

MON REVE katalóg str. 100

FIRST MOMENT BONUS -30%

PONÚKAME VÁM» 8-dňové (7-nocové) 
alebo 15-dňové (14-nocové) pobytové 
zájazdy individuálnou dopravou a 10 -dňové 
(7-nocové) a 17 -dňové (14-nocové) zájazdy 
autobusovou dopravou. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopra-
vu zabezpečujeme v spolupráci s renomova-
nými dopravnými spoločnosťami diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi s odchodom 
z Bratislavy. Informácie o iných dostupných 
nástupných miestach vám poskytnú naši 
predajcovia.

POVINNÉ PRÍPLATKY » miestna pobyto-
vá daň hradená priamo na mieste vo výške 
podľa platných predpisov. Orientačná výška 
0,70-2,50 € /osoba/noc pobytu (v závislosti 
od kategórie ubytovania, maximálne za 7 
nocí),  deti a mládež do 12 resp. 14 rokov 
(Rimini, Riccione) sú od dane oslobodení. 
Daň určuje miestna autorita, CK nemôže 
ovplyvniť  ani garantovať výšku poplatku.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poiste-
nie KOMFORT (2,50 € /osoba/deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € /osoba/deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie na str. 
417). V prípade, že si zákazník nezakúpi toto 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » klimatizo-
vaným autobusom +129 € k cene zájazdu 
do stredísk v oblasti Rimini, +119 € Lido di 
Jesolo.

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

Taliansko, Jadran - strediská Rimini, Riccione,Lido di Jesolo

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 330 340

217 231 238

dospelá osoba na 1. prístelke 280 290 300

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-11 rokov na prístelke 120 130 140

dieťa 11-13 rokov na prístelke 180 190 200

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0-3r. nemá nárok na lôžko , postieľka na vy-
žiadanie zdarma, dieťa 3-7r. je na prístelke. Príplatok  » plná penzia 5 eur/deň/dospelá osoba, dieťa 3eur/deň, neplatí pre „dieťa 
0-7 rokov - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 380

238 259 266

dospelá osoba na 1. prístelke 310 330 340

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-13 rokov na prístelke 230 250 260

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.
* dieťa vo veku 0-3r. nemá nárok na lôžko (postieľka na vyžiadanie zdarma), dieťa 3-7r. je na prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 430 450

280 301 315

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 400

1 dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-7 rokov na prístelke 200 210 220

dieťa 7-12 rokov na prístelke 240 250 270

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.                    
* jedno dieťa 0-3r. nemá nárok na lôžko, dieťa 3-7r. je na prístelke. 

Jadran – 10-dňové autobusové a individuálne zájazdy
Kód zájazdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Dátum odchodu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7.

Dátum príchodu 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

 2 dospelé osoby -30% zľava a dieťa do 7r. ZDARMA » ušetríte až 270 €
 

Autobusová doprava len 84 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.
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Jadranské pobrežie
Cenník 2015

SOLEMARE katalóg str. 103

FIRST MOMENT BONUS -30%

NAPOLEON katalóg str. 101

FIRST MOMENT BONUS -30%

ONDINA katalóg str. 102

FIRST MOMENT BONUS -30%

MENFI katalóg str. 102

FIRST MOMENT BONUS -30%

BLUMEN katalóg str. 99

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 520

329 350 364

dospelá osoba na 1. prístelke 420 450 460

1 dieťa 0-2 roky * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-6 rokov na prístelke 230 240 250

dieťa 6-10 rokov na prístelke 320 340 350

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia s plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * 1 dieťa vo veku 0-2r. 
nemá nárok na lôžko.
Príplatok » plná penzia 12eur/dospelá osoba/noc, dieťa 8eur/noc, neplatí pre „dieťa 0-2 roky - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 450 470

294 315 329

dospelá osoba na 1. prístelke 330 360 370

1 dieťa 0-6 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-6 rokov na prístelke 210 220 230

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  plná penzia s nápojmi, vstup do vodného parku a plážový servis v zmysle opisu, služby 
delegáta, DPH. * jedno dieťa vo veku 0-2r. nemá nárok na lôžko - postieľka na vyžiadanie zdarma, dieťa 2-6r. je na prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 520

329 350 364

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 390

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-12 rokov na prístelke 330 350 360

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo 
veku 0-3r. nemá nárok na služby, dieťa 3-7r. je na prístelke. Príplatok » plná penzia 10eur/dospelá osoba/noc, dieťa 7eur/noc, 
neplatí pre „dieťa 0-7 rokov - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 540

343 364 378

dospelá osoba na 1. prístelke 410 440 450

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-12 rokov na prístelke 340 360 370

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.
* dieťa vo veku 0-3r. nemá nárok na služby, dieťa 3-7r. je na prístelke. 
Príplatok » plná penzia 9eur/dospelá osoba/noc, dieťa 7eur/noc, neplatí pre „dieťa 0-7 rokov - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 510 530

336 357 371

dospelá osoba na 1. prístelke 430 460 470

1 dieťa 0-3 roky bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1 dieťa 3-9 rokov na prístelke ** ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-8 rokov na prístelke 240 250 260

dieťa 8-11 rokov na prístelke 330 350 360

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. 
** obmedzený počet izieb s 1 prístelkou zdarma. Nemožno kombinovať s kalkulačnou položkou „1dieťa 0-3r. bez lôžka“.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +18€ /izba/noc.
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Jadranské pobrežie
Cenník 2015

PUNTA NORD RESORT katalóg str. 98 

FIRST MOMENT BONUS -30%

NEW TIFFANY´S PARK katalóg str. 103

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 580 600

385 406 420

dospelá osoba na 1. prístelke 430 460 480

dieťa 0-12 rokov * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 12-14 rokov na prístelke 270 290 300

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. 
* dieťa 0-3r. nemá nárok na lôžko - detská postieľka na vyžiadanie zdarma, dieťa 3-7 rokov na je prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 620 650

406 434 455

dospelá osoba na 1. prístelke 460 490 520

dieťa 0-2 roky * ubytovanie ZDARMA

dieťa 2-12 rokovv na prístelke 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia s plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.
* dieťa vo veku 0-2r. nemá nárok na služby (postieľka na vyžiadanie za poplatok na mieste)

 2 dospelé osoby -30% zľava a 2 deti do 12 r. ZDARMA » ušetríte až  360 € 

Využite vstup zdarma pre 1 dieťa do 12 rokov v sprievode jednej 
platiacej dospelej osoby. Akcia platí počas celého leta 2015 a nie je ju 
možné kombinovať s inými zľavami.
  Vyžiadajte si kupón pri rezervácii zájazdu!

www.rivieradeiparchi.it

Zábavné parky 
Jadranskej riviéry sú skvelé!

A5o Pagina campagna parchi corr2.indd   1 30/10/14   18.22



360

Malta
Cenník 2015

LUNA HOLIDAY COMPLEX katalóg str. 112

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

MELLIEHA BAY katalóg str.113

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

PARADISE BAY katalóg str. 110-111

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

Podmienky akcie nájdete na stranách 4 a 5.

MALTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910

Dátum odletu BA 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8.

Dátum príletu BA 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku v štúdiu 430 440 450 460 470

301 308 315 322 329

   osoba na 1. prístelke 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

    dieťa do 12 rokov  bez lôžka 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie,  letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za štúdio s výhľadom na more +4 € na 
štúdio a noc pobytu » za polpenziu +18 € na dospelú osobu a  +9 € na dieťa do 12 rokov na noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 760 770 780 790

518 532 539 546 553

dospelá osoba na 1. prístelke 590 610 620 630 630

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

V cene je zahrnuté »  7x  ubytovanie,  polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za ultra all inclusive +20 € na osobu a noc, 1. dieťa do 12 rokov +10 € na osobu a noc.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 660 670 690

441 455 462 469 483

dospelá osoba na prístelke 520 530 540 550 570

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

 2.dieťa do 12 rokov na prístelke 440 450 460 470 490

V cene je zahrnuté »  7x  ubytovanie,  polpenzia PLUS, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za ultra all inclusive +20 € 
na osobu a noc, 1. dieťa do 12 rokov  má ultra all inclusive zdarma, 2. dieťa do 12 rokov +10 € na osobu a noc.

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malta.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service a.s., priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Valletta - Luqa (MLA). 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového  (14 - 
nocového)  leteckého pobytového zájazdu 
na Maltu predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov, od kto-
rého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 € a 
osoby od 2 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK »  komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, asistenčných služieb  CK (bližšie info o 
poistení nájdete na str. 417). V prípade, že si 
zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 

poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, príp. 
stravovanie, resp. služby all inclusive zdarma.

 2 dospelé osoby -30% zľava a dieťa do 12 r. -30% zľava  » ušetríte až  489 € 

Malta – strediská Mellieha Bay, Marfa a Cirkewwa
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Malta
Cenník 2015

RAMLA BAY RESORT katalóg str.106-107

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

SEABANK katalóg str. 108-109

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 920 940 960 970

630 644 658 672 679

dospelá osoba na prístelke 650 660 680 690 700

1. dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2.dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

1. resp. 2. dieťa 9 -12 rokov na prístelke 400 410 420 430 430

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +16 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 960 970 990 1000 1020

672 679 693 700 714

dospelá osoba na prístelke 790 800 810 820 840

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2.dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 620 630 640 650 660

V cene je zahrnuté »  7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na bazén +10 € na izbu a noc pobytu.

Fakultat ívne v ýlet y
Valletta
Poldenný výlet do „Mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s nezabudnuteľným výhľadom na 
panorámu Grand Harbour. Navštívite jednu z najvýznamnejších pamiatok hlavného mesta – Katedrálu Sv. 
Jána, pôvodne kláštorný kostol maltézskych rytierov. Katedrála je šperkom aj klenotnicou západnej rytierskej 
a cirkevnej histórie. Pozriete si aj kostolné múzeum, ktoré je vyzdobené flámskymi plátnami. Prehliadka 
pokračuje popri Paláci veľmajstra a ostatných historických budovách.

To najlepšie z Malty
Navštívite Blue Grotto, ktorá má dnes nádhernú prímorskú promenádu a je známa Modrou jaskyňou, ku ktorej sa dá 
dostať len po mori. Nasleduje prehliadka mesta Mdina. Bývalé hlavné mesto, ktorého základy položili Arabi v 9. sto-
ročí, leží na náhornej plošine, ktorá je z troch strán obklopená prudkými zrázmi.  Po obede v meste Rabat navštívite 
remeselné dedinky Ta Qali a Craft Village s obchodmi so suvenírmi a hrnčiarskym tovarom. Na záver výletu navštívite 
príjemné mestečko Mosta s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, obvykle nazývaným „Rotunda“.

Ostrov Gozo
Celodenný výlet na malebný neďaleký ostrov. Plavba trvá cca 20 min. Navštívite prehistorické chrámy v Ggantiji, kto-
ré boli využívané na náboženské kultové účely, hlavné mesto ostrova Viktóriu s citadelou, dedinku Xlendi, ktorá vás 
očarí hlavne svojou polohou medzi útesmi dvíhajúcimi sa po oboch stranách do výšky 100 m a „Azúrové okno“ - ma-
lebný skalný most vystupujúci z mora. Hovorí sa mu tak vďaka farebnému kontrastu, ktorý vytvára s hladinou mora. 
Počas výletu bude k dispozícii voľný čas na nákupy, ostrov je známy svojimi vlnenými a ručne vyrábanými čipkami.

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 2 deti do 9 rokov ÚPLNE ZDARMA » 
ušetríte až 656 € 
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Cyprus
Cenník 2015

SALAMIS BAY CONTI katalóg str.  118-119

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827 7828

Dátum odletu BA 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Dátum príletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7901 7903 7905 7907 7909 7911 7913 7915 7917

Dátum odletu BA 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9.

Dátum príletu BA 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7902 7904 7906 7908 7910 7912 7914 7916 7918

Dátum odletu KE 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9.

Dátum príletu KE 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na 
Severný Cyprus (turecká časť).

LIETAME » leteckými spoločnosťami Onur 
Airlines a SunExpress Airlines letmi z Brati-
slavy (BTS) a z Košíc (KSC) na letisko Ercan 
(ECN) s medzipristátím v tureckej Antályi 
(AYT). Pre vstup na Severný Cyprus (turecká 
časť) je potrebné mať platný cestovný pas 
s minimálnou platnosťou 6 mesiacov. Pre 
vstup do krajiny nie sú potrebné víza.                                            

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letecké-
ho pobytového zájazdu predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 € a 
osoby od 2 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 

zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, stra-
vovanie a all inclusive, resp. ultra all inclusive 
služby zdarma.

Cyprus – stredisko Kyrenia a Famagusta

Odlety z Bratislavy

Odlety z Košíc

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až  695 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke úplne zdarma » ušetríte až  689 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 750 800 820 850 950 990 1050 1130 1220

518 525 560 574 595 665 693 735 791 854

dospelá osoba na 1. prístelke 610 620 660 680 700 770 800 850 920 980

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 490 500 530 540 560 600 610 650 710 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hl. budove a vilkách hotela Salamis Bay Conti, ultra all inclusive, letecká dopra-
va, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu » za izbu v novovybudovanej 
časti Salamis Park + 4 € na izbu a noc pobytu.

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826

Dátum odletu KE 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Dátum príletu KE 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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ACAPULCO BEACH katalóg str. 116-117

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 790 840 860 890 1000 1050 1120 1200 1300

532 553 588 602 623 700 735 784 840 910

dospelá osoba na 1. prístelke 620 640 680 700 730 800 830 890 960 1030

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 480 500 530 550 570 600 620 670 720 770

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hlavnej budove, alebo v časti Pine Court I a II, all inclusive, letecká doprava, 
klub, služby delegáta, DPH. 

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 708 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke úplne zdarma » ušetríte až  718 € 

Famagusta
Známe mesto Famagusta je obkolesené svojimi starovekými hradbami. Toto mesto sa stalo 
inšpiráciou pre spisovateľa W. Shakespeara, ktorý si ho zvolil za dejisko svojej hry Othello. V 
samotnom centre je možné navštíviť množstvo pamiatok. Za zmienku stojí benátske opevne-
nie a mešita Lala Mustafa Paša. Nachádza sa neďaleko starovekého mesta Salamis, ktoré bolo 
cyperským mestským kráľovstvom a dnes je najdôležitejšou archeologickou lokalitou na celom 
ostrove. Divadlo, športoviská a ostatné stavby z rímskeho obdobia sú veľmi dobre zachovalé a 
dovolia vám nazrieť do architektúry tejto veľkolepej éry. 

Nikózia
Kozmopolitná Nikózia je hlavným a zároveň najväčším mestom Cypru. Je obchodným centrom 
a sídlom vlády. Nikózia je jediné rozdelené hlavné mesto na svete. Rozdelená je od roku 1974, 
pričom neskôr tu bola vytvorená demilitarizovaná zóna spravovaná OSN, ktorú možno prekročiť 
na dvoch miestach. Nikózia má veľmi bohatú históriu, o čom svedčí množstvo starobylých pa-
miatok, z ktorých za návštevu stoja napríklad uličky Starého mesta, Palác Arcibiskupa,  Katedrála 
sv. Jána či Byzantské múzeum a samozrejme zaujímavosťou je aj prekročenie hranice tzv. Green 
Line. 

Poloostrov Karpas
Polostrov Karpas (prezývaný aj “Dlhý prst Cypru”) je najmenej zaľudneným krajom na celom 
Cypre. Nachádzajú sa tu kilometre a kilometre nádherných panenských piesočnatých pláží, 
ktoré ešte zostali civilizáciou a masovým turizmom nedotknuté. Je to magické miesto, kde sa 
čas takmer zastavil, a preto tu nie je neobvyklé stretnúť napríklad divoké somáriky oddychovať 
priamo uprostred cesty. Dominantou Karpasu je nepochybne kláštor Apostolos Andreas, ktorý 
je považovaný za sväté miesto tak gréckych, ako aj tureckých Cyperčanov a miestna pláž Golden 
Beach je považovaná za jednu z najkrajších na svete.

Bellapais, Svätý Hilarion, Kyrenia
Dedinka Bellapaise je známa Bellapaiským opátstvom, ktoré je považované za veľdielo gotického 
umenia a najimpozantnejšiu zrúcaninu s výhľadom na Kyreniu. Kedysi tu žil spisovateľ Lawrence 
Durrell a napísal známu knihu “Bitter Lemons of Cyprus”, ktorá vystihuje každodenný život Cyper-
čanov. Ďalšou zaujímavosťou regiónu je zrúcaninu hradu sv. Hilariona s množstvom tajných 
miestností a chodieb. Povráva sa, že tento hrad inšpiroval Walta Disneyho k napísaniu rozprávky 
“Snehulienka a sedem trpaslíkov”. Iná legenda zase hovorí, že hrad bol útočiskom Afrodity, ktorá 
tu zanechala nádherný poklad, ale ten sa nikdy nenašiel.

Fakultat ívne v ýlet y
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M OVIE GATE MIRAMAR katalóg str. 140 -141

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

RIADH                                                                    katalóg str. 130 -131

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Podmienky akcie nájdete na strane 4 a 5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo  15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Tuniska.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Service  
a.s., priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a  Košíc 
(KSC) na letisko Monastir (MIR).  

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového  (14 - noco-
vého)  leteckého pobytového zájazdu do Tuniska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 

7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €,  od 2 rokov 
149 €.  PRÍPLATOK » komplexné  cestovné pois-
tenie KOMFORT (2,50 €  na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenčných 

služieb  CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálna plat-
ná zľava na zájazd o 2 %. » odletová taxa hradená 
formou kolku v hodnote 30 tuniských dinárov 

POZOR » dieťa na prístelke platiace  pevnú cenu 
250 €,  ktorá  predstavuje špeciálnu zníženú cenu 
letenky, má ubytovanie a (ultra ) all inclusive 
služby zdarma.

Tunisko - strediská Mahdia, Monastir - Skanes, Sousse, Port El Kantaoui, 
Hammamet, Nabeul

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716

Dátum odletu BA, KE 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA, KE 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TUNISKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810

Dátum odletu BA, KE 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.

Dátum príletu BA, KE 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 12 rokov na prístelke
a 2. dieťa do 4 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 622 €

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 12 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 6 rokov bez lôžka ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 612 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 440 480 520 550 570 600 620 630 660 720 760

                                               301 308 336 364 385 399 420 434 441 462 504 532

dospelá osoba na prístelke 360 370 410 440 470 480 490 510 520 540 590 620

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 4 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,   all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 4 do 12 rokov na  prístelke 320 330 360 390 420 430 430 430 450 460 510 530

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.   
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 450 480 510 540 550 580 590 600 660 700

287 301 315 336 357 378 385 406 413 420 462 490

dospelá osoba na prístelke 350 370 380 410 440 460 460 480 490 490 550 580

1. dieťa do 12 rokov na  prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov bez lôžka 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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SKANES SERAIL katalóg str. 138

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

DESSOLE LE HAMMAMET katalóg str. 139

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

DESSOLE RUSPINA katalóg str.127

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

                Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 530 570 590 630 650 660 680 740 790

301 315 336 371 399 413 441 455 462 476 518 553

dospelá osoba na prístelke 360 380 400 450 480 500 510 530 540 550 600 640

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 14 rokov na prístelke 320 330 360 390 420 440 440 450 460 470 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 530 570 590 630 650 660 680 740 790

301 315 336 371 399 413 441 455 462 476 518 553

dospelá osoba na prístelke 360 380 400 440 480 500 510 520 540 550 600 640

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 320 330 350 390 420 440 440 440 460 470 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 560 600 620 650 680 690 710 770 830

322 336 357 392 420 434 455 476 483 497 539 581

dospelá osoba na prístelke 380 400 430 470 500 520 530 550 560 570 630 670

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 340 350 370 410 440 460 450 460 480 480 530 570

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.

 18% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 549 €

 18%  zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 535 €
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CARIBBEAN  WORLD  MONASTIR katalóg str. 126

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

CARIBBEAN WORLD  MAHDIA katalóg str. 122-123 

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

DESSOLE BELLA VISTA katalóg str.128 -129  

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov a 2. dieťa 
do 6 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 640 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 560 600 620 650 680 690 710 770 830

322 336 357 392 420 434 455 476 483 497 539 581

dospelá osoba na prístelke 390 400 430 470 500 520 530 550 560 570 630 670

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na  rístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 320 330 350 380 410 430 410 420 440 440 490 520

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 590 630 650 670 700 720 740 810 870

343 357 378 413 441 455 469 490 504 518 567 609

dospelá osoba na prístelke 410 430 450 490 530 540 540 560 580 590 660 700

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6  rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 330 350 370 400 430 440 420 430 450 450 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.

             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 590 630 650 670 700 720 740 810 870

343 357 378 413 441 455 469 490 504 518 567 609

dospelá osoba na prístelke 410 430 450 490 530 540 540 560 580 600 660 700

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 360 370 400 430 460 480 460 480 500 500 560 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.
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DESSOLE RIVIERA katalóg str. 134 -135

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

DESSOLE ROYAL LIDO katalóg str. 142-143

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

DESSOLE ABOU SOFIANE katalóg str. 136-137 

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 12 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 640 €

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 6 rokov bez lôžka ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 645 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 520 550 600 640 660 690 720 740 760 830 890

350 364 385 420 448 462 483 504 518 532 581 623

dospelá osoba na prístelke 420 430 460 500 530 550 560 580 600 610 670 720

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 360 380 400 440 470 480 470 490 510 510 570 600

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za 
rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu. *obmedzený počet  izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 560 610 650 670 710 740 760 780 850 910

357 371 392 427 455 469 497 518 532 546 595 637

dospelá osoba na prístelke 420 440 470 510 540 560 570 590 620 630 690 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov bez lôžka* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 370 390 410 440 470 490 490 500 520 530 580 610

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za 
rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu. *obmedzený počet  izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 560 610 650 670 710 740 760 780 850 910

357 371 392 427 455 469 497 518 532 546 595 637

dospelá osoba na prístelke 420 440 470 510 540 560 570 590 610 630 690 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 370 390 410 440 470 490 490 500 520 530 580 610

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.
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MARHABA CLUB katalóg str. 132-133

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

LTI MAHDIA BEACH katalóg str. 124-125

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 4 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 650 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 580 630 670 690 740 760 780 790 870 940

371 385 406 441 469 483 518 532 546 553 609 658

dospelá osoba na prístelke 440 460 480 520 560 580 600 610 630 630 700 750

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 4 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 4 do 12 rokov na prístelke 380 400 420 460 490 500 510 510 530 530 600 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 610 660 700 720 770 790 810 830 920 980

392 406 427 462 490 504 539 553 567 581 644 686

dospelá osoba na prístelke 460 480 500 540 580 590 610 620 650 660 730 780

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 390 410 430 470 490 510 510 520 540 540 610 640

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.

Fakultat ívne v ýlet y

Kairouan El Jem 
Celodenný výlet za pamiatkami Tuniska. Výlet zahŕňa návštevu posvätného mesta Kairouan, ležiaceho 
približne 60 km od pobrežia, uprostred pláne posiatej olivovníkmi. Kairouan je najdôležitejšie islamské 
mesto v celej severnej Afrike. K miestam navštevovaným pútnikmi patrí mešita Barber preslávená de-
koratívnymi dlaždicami a Veľká mešita. El Jem je malé mestečko ležiace v polovici cesty medzi mestami 
Sousse a Sfax s úžasným veľkým rímskym koloseom – amfiteátrom, ktoré patrilo k najväčším amfite-
átrom v rímskom svete a vyznačuje sa veľmi pohnutou históriou.

Tunis Kartágo Sidi Bou Said 
Celodenný výlet do hlavného mesta – Tunisu. Úzke kľukaté uličky so spleťou obchodíkov sú plné zau-
jímavého tovaru a samozrejmosťou je i návšteva tradičného bazáru s možnosťou nákupu suvenírov a 
národné múzeum Bardo. V múzeu môžete obdivovať najhodnotnejšie pamiatky a archeologické vyko-
pávky z celej severnej Afriky, ako aj najväčšiu zbierku rímskych mozaík na svete. Po obede sa vyberiete 
do Kartága, ktoré leží na brehoch tuniského zálivu a je v súčasnosti severným predmestím Tunisu. Výlet 
ďalej pokračuje prehliadkou blízkeho malebného mestečka nad morom – Sidi Bou Said.

Pirátska plavba
K tradične obľúbeným fakultatívnym výletom patria lodné výlety. Pirátska plavba je poldenný výlet s 
obedom, zahŕňajúcim grilovanú rybu so zeleninou a čerstvé ovocie, podávaným na lodi. Počas plavby 
pozdĺž pobrežia je pripravený zaujímavý program s pirátmi a samozrejmosťou je možnosť kúpania sa v 
teplom Stredozemnom mori. Výlet plný zábavy a smiechu, vhodný pre všetky vekové kategórie.
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PANORAMA BUNGALOWS katalóg str. 204

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

HARMONY MAKADI BAY katalóg str. 207

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do destinácie Egypt.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel servi-
ce, priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a z Košíc 
(KSC) na letisko v Hurghade (HRG).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu do destinácie Egypt 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, od 2 
rokov 179 €.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 €/osoba/deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 €/osoba/deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov a asistenčných 
služieb (bližšie info o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 

platná zľava na zájazd o 2% » vstupné víza 
25 €.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie a stravovanie, 
resp. all inclusive služby zdarma.

Egypt – strediská El Gouna, Hurghada, Makadi Bay, Soma Bay

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 570 580 590 610 630 660 690 710 730 740 780

392 399 406 413 427 441 462 483 497 511 518 546

dospelá osoba na 1. prístelke 540 550 560 570 590 610 640 670 690 710 720 760

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za bungalow nad vodou + 10 € na bungalow a noc pobytu » za bazénový bungalow + 20 € na bungalow a noc pobytu.

HURGHADA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517

Dátum odletu BA 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Dátum príletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

HURGHADA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611

Dátum odletu BA, KE 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Dátum príletu BA, KE 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9. 5.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 600 620 630 650 670 700 730 750 770 780 820

413 420 434 441 455 469 490 511 525 539 546 574

dospelá osoba na 1. prístelke 570 580 600 610 630 650 680 710 730 750 760 800

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 530 € 
2 dospelé osoby - 8% zľava a 1. dieťa do 14 r. a 2. dieťa do 7 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 625 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5
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GRAND PLAZA HOTEL katalóg str. 202

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

AL NABILA GRAND BAY MAKADI katalóg str. 206

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

PALM BEACH RESORT katalóg str. 203

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 670 690 700 720 740 790 820 840 860 870 920

462 469 483 490 504 518 553 574 588 602 609 644

dospelá osoba na 1. prístelke 640 650 670 680 700 720 770 800 820 840 850 900

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 6 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 650 670 680 700 720 780 810 830 850 860 900

448 455 469 476 490 504 546 567 581 595 602 630

dospelá osoba na 1. prístelke 620 630 650 660 680 700 760 790 810 830 840 880

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 6 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za bungalow + 10 € na bungalow a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 690 710 720 740 760 840 870 890 910 920 970

476 483 497 504 518 532 588 609 623 637 644 679

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 690 700 720 740 820 850 870 890 900 950

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 6 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6 - 13 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 574 €
2 dosp. os. - 8% zľava a 1. dieťa do 14 r. a 2. dieťa do 6 r. ÚPLNE ZDARMA» ušetríte až 644 € 

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 599 €
2 dosp. os. - 8% zľava a 1. dieťa do 13 r. a 2. dieťa do 6 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 655 € 
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PALM ROYALE SOMA BAY katalóg str. 209  

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

TROPITEL SAHL HASHEESH katalóg str. 205

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

SUNRISE SELECT ROYAL MAKADI katalóg str. 208

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 730 750 770 790 820 920 950 970 990 1000 1060

504 511 525 539 553 574 644 665 679 693 700 742

dospelá osoba 1. prístelke 700 710 730 750 770 800 900 930 950 970 980 1040

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu „Superior“ s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 50 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 720 740 760 780 810 910 940 960 980 990 1050

497 504 518 532 546 567 637 658 672 686 693 735

dospelá osoba 1. prístelke 690 700 720 740 760 790 890 920 940 960 970 1030

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu.

Fakultat ívne v ýlet y
N á š  t i p  -  k u r z  p o t á p a n i a  v  s l o v e n s k o m  j a z y k u
Využite spojenie nádherného koralového mora a prítomnosť skúsených slovenských inštruktorov potá-
pania v Hurghade. Absolvujte 4 až 5 dňový základný potápačský kurz s akreditovaným certifikátom Open 
Water Diver. 

Pre skúsenejších potápačov máme k dispozícii rozšírené potápačské kurzy, lodné výlety spojené s potá-
paním a šnorchlovaním pri koralových útesoch a mnoho ďalších výletov. Strávte svoj voľný čas aktívne a 
domov sa vrátite s novými zážitkami. 

Viac informácií o výletoch a potápačských kurzoch získate na www.tiptravel.sk/dovolenka/egypt/  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 780 800 820 840 870 1000 1030 1050 1070 1080 1140

539 546 560 574 588 609 700 721 735 749 756 798

dospelá osoba na 1. prístelke 750 760 780 800 820 850 980 1010 1030 1050 1060 1120

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 590 590 590 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 660 € 
2 dosp. os. - 8% zľava a 1. dieťa do 14 r. a 2. dieťa do 7 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 682 € 
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KLEOPATRA GÜNGÖR katalóg str. 189

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

ARSI katalóg str. 194

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

Novinka
Pohodlný privátny transfer 
z letiska priamo 
až do Vášho hotela.
Info o službe nájdete na strane  381

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Turecka.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service priamymi letmi z Bratislavy (BTS), Sliača 
(SLD), Košíc (KSC) a Popradu (TAT) na letisko 
Antalya (AYT).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) zájazdu do Turecka predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 

termínov, od ktorého treba odpočítať 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, od 2 rokov 
159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 

a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zní-
ženú cenu letenky, má ubytovanie a (ultra) all 
inclusive služby zdarma.

Turecko - strediská Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117

Dátum odletu BA, KE 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Dátum príletu BA, KE 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8201 8203 8205 8207 8209 8211 8213 8215 8217 8219 8221 8223

Dátum odletu BA, KE 02.6. 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9. 25.9.

Dátum príletu BA, KE 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9. 25.9. 6.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8202 8204 8206 8208 8210 8212 8214 8216 8218 8220 8222

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 5.6. 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9. 29.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 500 540 570 550 570 590 630 680 730

301 315 336 350 378 399 385 399 413 441 476 511

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 410 430 460 490 460 470 490 520 570 600

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 330 350 370 380 420 440 400 410 430 460 490 520

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 440 470 490 530 560 540 560 580 620 670 720

294 308 329 343 371 392 378 392 406 434 469 504

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 360 380 400 420 460 480 450 470 480 520 560 600

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb
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BONE CLUB SVS katalóg str. 195

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

MELISSA KLEOPATRA BEACH katalóg str. 188

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

KLEOPATRA ARSI katalóg str. 191

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

KLEOPATRA SARA katalóg str. 190

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 520 540 580 610 620 640 660 680 750 800

329 343 364 378 406 427 434 448 462 476 525 560

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 440 460 490 520 510 530 540 560 620 660

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 470 500 520 560 590 580 600 620 660 710 760

315 329 350 364 392 413 406 420 434 462 497 532

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 430 440 480 500 480 500 510 550 590 630

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 340 360 380 400 430 450 420 430 450 480 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 490 510 550 580 560 580 600 640 690 740

308 322 343 357 385 406 392 406 420 448 483 518

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 380 390 420 440 470 500 470 480 500 530 570 610

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 570 600 630 640 660 690 710 770 830

343 357 378 399 420 441 448 462 483 497 539 581

dospelá osoba na 1. prístelke 410 430 460 480 510 530 520 540 570 580 630 680

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 12 rokov na prístelke 370 380 400 430 450 470 450 460 490 500 540 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 713 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 12 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 589 €
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KATYA katalóg str. 192 - 193 

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

AKIN PARADISE katalóg str. 186 - 187 

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

SUN BEACH katalóg str. 174

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

SUN BEACH PARK katalóg str. 175

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 630 670 710 750 790 750 800 890 920 990 1050

420 441 469 497 525 553 525 560 623 644 693 735

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 490 520 550 580 620 650 600 640 710 730 790 830

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 420 440 470 500 530 560 500 530 590 610 660 690

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 580 600 640 670 670 690 720 730 820 880

371 385 406 420 448 469 469 483 504 511 574 616

dospelá osoba na 1. prístelke 450 470 490 510 540 570 550 570 590 600 680 720

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 748 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 668 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 590 610 640 680 720 720 750 790 810 890 950

392 413 427 448 476 504 504 525 553 567 623 665

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 590 610 640 680 720 720 750 790 810 890 950

392 413 427 448 476 504 504 525 553 567 623 665

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 460 490 500 530 560 600 580 600 630 650 710 760

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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PRIMASOL SERRA GARDEN katalóg str. 166 - 167

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

FIRST MOMENT BONUS

GANITA HOLIDAY CLUB katalóg str. 176 - 177

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

GALERI RESORT katalóg str. 185

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

JUSTINIANO PARK CONTI katalóg str. 182 - 183

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

FIRST MOMENT BONUS*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 700 740 780 820 780 840 940 960 1030 1100

441 462 490 518 546 574 546 588 658 672 721 770

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 610 640 670 620 670 750 770 820 870

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. os. do 7 r. v RI 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba do 15 r. v RI 490 490 490 490 590 590 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 650 690 730 760 800 760 820 920 940 1010 1080

434 455 483 511 532 560 532 574 644 658 707 756

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 560 590 620 650 600 650 730 740 800 850

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 700 740 780 820 780 840 940 960 1030 1100

441 462 490 518 546 574 546 588 658 672 721 770

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 510 540 570 610 640 670 620 670 750 760 820 870

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 670 710 750 790 830 820 870 980 1010 1060 1130

448 469 497 525 553 581 574 609 686 707 742 791

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 520 550 580 610 650 680 650 690 780 800 840 890

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 15 rokov na prístelke 450 470 500 520 550 580 540 570 650 670 700 730

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.
* obmedzený počet izieb
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ASKA JUST IN BEACH katalóg str. 184

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

ASKA BUKET katalóg str. 180 - 181

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

ASKA WASHINGTON katalóg str. 178 - 179

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 680 720 780 830 880 850 900 1020 1040 1090 1170

455 476 504 546 581 616 595 630 714 728 763 819

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 630 670 710 670 710 800 820 860 920

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 690 730 790 840 890 870 920 1040 1060 1110 1190

462 483 511 553 588 623 609 644 728 742 777 833

dospelá osoba na 1. prístelke 530 560 590 640 680 720 690 730 820 840 880 930

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 680 720 780 830 880 850 900 1020 1040 1090 1170

455 476 504 546 581 616 595 630 714 728 763 819

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 630 670 710 670 710 800 820 860 920

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 450 470 500 540 570 610 550 590 660 680 710 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 770 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 718 €

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 767 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 711 €
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GRAND PRESTIGE katalóg str. 168 - 169

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

CHAMPION HOLIDAY VILLAGE katalóg str. 146 - 147

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

FIRST MOMENT BONUS*

SULTAN OF DREAMS katalóg str. 164 - 165

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

FIRST MOMENT BONUS*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 710 750 810 860 910 890 940 1070 1090 1150 1230

476 497 525 567 602 637 623 658 749 763 805 861

dospelá osoba na 1. prístelke 550 570 610 660 700 740 700 740 840 860 910 960

1. a 2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 14 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu 
a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 730 780 830 880 930 920 980 1060 1140 1180 1270

476 511 546 581 616 651 644 686 742 798 826 889

dospelá osoba na 1. prístelke 550 590 630 670 710 750 720 770 830 890 920 990

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 15 rokov na prístelke 460 500 530 560 600 630 590 630 680 730 760 800

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  * obmedzený 
počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 750 800 850 900 950 950 1000 1080 1160 1200 1290

490 525 560 595 630 665 665 700 756 812 840 903

dospelá osoba na 1. prístelke 560 600 640 680 730 770 740 780 850 910 940 1000

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 480 510 540 580 610 650 610 640 690 750 770 820

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za 
izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti až do 15 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1293 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 747 €

 8% zľava a 2 deti až do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1316 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 754 €
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ALBA RESORT katalóg str. 172

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

ALBA QUEEN katalóg str. 173

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

CLUB CALIMERA SERRA PALACE
LTI SERRA RESORT          katalóg str. 162 - 163

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 890 950 1020 1050 1060 1110 1230 1280 1350 1450

539 581 623 665 714 735 742 777 861 896 945 1015

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 610 660 710 760 810 840 820 860 950 990 1050 1120

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba dieťa do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava,  klub, služby delegáta, DPH.  V rodin-
ných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 890 950 1020 1050 1060 1110 1230 1280 1350 1450

539 581 623 665 714 735 742 777 861 896 945 1015

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 610 660 710 760 810 840 820 860 950 990 1050 1120

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba dieťa do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 890 950 1020 1050 1060 1110 1230 1280 1350 1450

539 581 623 665 714 735 742 777 861 896 945 1015

dospelá os. na 1. prístelke 620 670 720 760 820 840 830 870 960 1000 1060 1130

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. os. do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dosp. os. a 5. osoba 7-15 r. vo FS 560 620 630 660 720 750 740 770 820 840 910 960

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Vo family 
suitách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok »  za izbu v novovybudovanej časti LTI 
Serra Resort + 5 € na izbu a noc pobytu.* obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti až do 15 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €
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BEL CONTI  katalóg str. 158 - 159

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

IC SANTAI  katalóg str. 150 - 151

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

KERVANSARAY BEACH katalóg str. 154 - 155

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 850 910 970 1040 1070 1080 1130 1250 1300 1370 1470

553 595 637 679 728 749 756 791 875 910 959 1029

dospelá osoba na 1. prístelke 630 670 720 770 830 850 830 870 970 1000 1060 1130

dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa od 7 - 13 r. na prístelke 520 560 600 640 690 710 670 700 780 810 860 910

4. osoba do 12 r. a 5. os. do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

5. osoba od 7 - 12 rokov vo FS 520 560 600 640 690 710 670 700 780 810 860 910

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Vo family suitách 
- FS určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a 
noc pobytu.

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 815 €

 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 880 930 990 1060 1100 1120 1180 1290 1330 1430 1530

567 616 651 693 742 770 784 826 903 931 1001 1071

dospelá osoba na 1. prístelke 640 700 740 790 840 870 860 910 1000 1030 1110 1180

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti až do 15 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 818 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 826 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 800 860 920 980 1050 1080 1100 1150 1270 1320 1390 1490

560 602 644 686 735 756 770 805 889 924 973 1043

dospelá osoba na 1. prístelke 630 680 730 780 830 860 850 890 980 1020 1070 1140

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.  * obmedzený počet izieb
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IC GREEN PALACE katalóg str. 148 - 149

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

IBEROTEL PALM GARDEN katalóg str. 160 - 161

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS*

ALBA ROYAL katalóg str. 170 - 171

FIRST MOMENT BONUS -30%

SUENO BEACH katalóg str. 157

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 900 960 1010 1090 1130 1190 1250 1350 1390 1490 1590

602 630 672 707 763 791 833 875 945 973 1043 1113

dospelá osoba na 1. prístelke 670 710 750 790 860 890 910 960 1030 1060 1140 1210

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený 
počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 900 960 1010 1090 1130 1190 1250 1350 1390 1490 1590

602 630 672 707 763 791 833 875 945 973 1043 1113

dospelá osoba na 1. prístelke 680 710 760 800 860 890 920 960 1040 1070 1150 1220

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. osoba do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

5. osoba do 15 rokov vo FS 620 660 700 740 800 820 820 860 930 980 1050 1110

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Vo family suitách 
určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko.  * obmedzený počet izieb 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 900 960 1010 1090 1130 1190 1250 1350 1390 1490 1590

602 630 672 707 763 791 833 875 945 973 1043 1113

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 680 710 750 790 860 890 910 960 1030 1070 1140 1210

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

 8% zľava a 2 deti až do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 834 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 862 €

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 834 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 862 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1100 1210 1230 1250 1290 1320 1570 1580 1590 1620 1690

693 770 847 861 875 903 924 1099 1106 1113 1134 1183

dospelá osoba na 1. prístelke 780 860 940 960 970 1000 1010 1190 1200 1210 1220 1270

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu vo vilke + 12 € na izbu a noc pobytu a za izbu s výhľadom na bazén vo vilke + 25 € na izbu a noc pobytu.
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DELPHIN DIVA PREMIER katalóg str. 152

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

DELPHIN IMPERIAL katalóg str. 153

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

ROYAL ALHAMBRA PALACE katalóg str. 156

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Novinka
Pohodlný privátny transfer z letiska 

priamo až do Vášho hotela.

Privátny 
transfer

zabezpečujeme 
v spolupráci s našim 

tureckým partne-
rom klimatizovaný-

mi minibusmi.

Príplatok za privátny 
transfer minibusom 

pre 1 - 8 osôb 
letisko – hotel – letisko 

v strediskách:

Lara a Belek — 95 €/minibus
Kemer a Side — 115 €/minibus

Zakúpite v našich pobočkách.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1420 1440 1460 1490 1510 1540 1990 2020 2050 2090 2120 2320

994 1008 1022 1043 1057 1078 1393 1414 1435 1463 1484 1624

dospelá osoba na 1. prístelke 1080 1090 1110 1130 1140 1160 1480 1500 1520 1550 1570 1710

1. dieťa do 10 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 10 rokov na prístelke 850 860 880 890 900 920 1140 1160 1170 1200 1210 1310

1. a 2. dieťa od 10 - 15 r. na prístelke 850 860 880 890 900 920 1140 1160 1170 1200 1210 1310

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 20 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1580 1620 1640 1650 1660 1690 2250 2350 2380 2400 2490 2650

1106 1134 1148 1155 1162 1183 1575 1645 1666 1680 1743 1855

dospelá osoba na 1. prístelke 1190 1220 1230 1240 1250 1270 1660 1740 1760 1770 1840 1950

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 930 960 970 970 980 990 1280 1330 1350 1360 1400 1480

1. a 2. dieťa od 7 - 15 r. na prístelke 930 960 970 970 980 990 1280 1330 1350 1360 1400 1480

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1230 1250 1280 1300 1320 1350 1690 1720 1760 1770 1850 2020

861 875 896 910 924 945 1183 1204 1232 1239 1295 1414

dospelá osoba na 1. prístelke 950 960 980 1000 1020 1030 1270 1290 1320 1330 1380 1500

1. dieťa do 10 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 10 rokov na prístelke 760 770 790 800 820 820 1000 1010 1040 1040 1070 1160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 25 € na izbu a noc pobytu.
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CLUB RESORT ATLANTIS katalóg str. 197

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

CLUB RESORT ATLANTIS - RODINNÉ IZBY   
 katalóg str. 197 

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé  letecké pobytové zájazdy do Turecka 
- Izmir.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko  
Izmir (ADB).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) zájazdu do Turecka predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 

termínov, od ktorého treba odpočítať 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, od 2 rokov 
159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 

a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zní-
ženú cenu letenky, má ubytovanie a (ultra) all 
inclusive služby zdarma.

Turecko - stredisko Izmir

TURECKO – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411

Dátum odletu BA 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 7 7 7

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 850 910 980 1050

483 504 595 637 686 735

dospelá osoba na 1. prístelke 560 590 670 730 780 840

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 440 460 500 550 590 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 820 990 1050 1140 1220

553 574 693 735 798 854

dospelá osoba na prístelke 650 670 780 840 910 970

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5.

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 668 €
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ONYRIA CLAROS BEACH - VILKY katalóg str. 198-199

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

ONYRIA CLAROS BEACH katalóg str. 198-199

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

ONYRIA CLAROS BEACH - RODINNÉ VILKY 

 katalóg str. 198-199

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 800 1080 1160 1200 1290

525 560 756 812 840 903

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 610 650 840 910 950 1010

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa od 7-13 rokov na 1. prístelke 470 500 610 670 700 730

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 830 1140 1220 1260 1350

546 581 798 854 882 945

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 630 670 890 960 990 1060

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 490 520 650 710 730 770

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 920 1270 1320 1390 1490

602 644 889 924 973 1043

dospelá osoba na prístelke 700 750 990 1040 1100 1170

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 754 €

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 776 €

 8% zľava a 2 deti až do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 818 € 
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke - ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 826 €
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AD TURRES katalóg str. 226

FIRST MOMENT BONUS -30%

KAČJAK katalóg str. 224

FIRST MOMENT BONUS -30%

Autobusová doprava od 60 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15 - dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou 
alebo 10, 12 a 17 - dňové pobytové zájazdy 
autobusovou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová taxa 
na osobu od 12 rokov vo výške 1,5 € na osobu 
a noc zájazdu » servisný poplatok na oso-
bu od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc 
zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Krk, 
Rabac, Opatija, Crikvenica, Selce, Novi Vinodol-
ski + 85 € na osobu k cene zájazdu » stredisko 
Jelsa na ostrove Hvar + 95 € a trajekt + 29 € 
na osobu k cene zájazdu » stredisko Orebič 

+ 99 € na osobu k cene zájazdu. Informácie 
o nástupných miestach vám poskytnú naši 
predajcovia v CK.

BONUS » priamo z východu do stredísk Crikve-
nica, Selce, Opatija vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma v hoteli Grand/Agava, Hedera, Mimosa, Novi 
Resort apartmány » nápoje v cene v pavilónoch 
Kačjak, Ad Turres a Slaven a v hoteloch Omori-
ka, Varaždin, Brioni, Mimosa a Hedera.

Chorvátsko – strediská Pula, Medulin, Rabac, Opatija, Krk, Crikvenica, Sel-
ce, Novi Vinodolski, Hvar, Orebič

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

Dátum odchodu 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Dátum príchodu 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

Dátum odchodu 27.6. 6.7. 15.7. 24.7. 2.8. 11.8. 20.8.

Dátum príchodu 8.7. 17.7. 26.7. 4.8. 13.8. 22.8. 31.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 200 220 250 280 300 330 350 380

140 154 175 196 210 231 245 266

dospelá osoba na 1. prístelke 160 180 200 230 240 270 280 310

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na  1. prístelke 160 180 200 230 240 270 280 310

dieťa do 12 rokov bez lôžka 100 110 130 140 150 170 180 190

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 210 230 260 290 320 330 360 400

147 161 182 203 224 231 252 280

dospelá osoba na 1. prístelke 170 190 210 240 260 270 290 320

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 190 210 240 260 270 290 320

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 130 150 160 170 180 200

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), klub, služby delegáta, DPH. 
*obmedzený počet izieb 

  4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 
5 rokov ZDARMA » už od 294 € a autobusová doprava len za 60 €/ osoba
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SLAVEN katalóg str. 225

FIRST MOMENT BONUS -30%

FONTANA katalóg str. 254

FIRST MOMENT BONUS -30%

HVAR katalóg str. 255

FIRST MOMENT BONUS -30%

KOMODOR katalóg str. 252

FIRST MOMENT BONUS -30%

OMORIKA katalóg str. 227

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 220 240 270 290 330 350 370 410

154 168 189 203 231 245 259 287

dospelá osoba na 1. prístelke 180 200 220 240 270 280 300 330

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 180 200 220 240 270 280 300 330

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 140 150 170 180 190 210

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb. 

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 230 250 270 310 340

161 175 189 217 238

dospelá osoba na 1. prístelke 170 180 190 220 240

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu 3*** štandardu + 7 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 270 300 350 370

175 189 210 245 259

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 210 250 260

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive za dieťa do 6 rokov + 7 € na 
osobu a noc pobytu » za služby all inclusive za osobu od 6 rokov +13 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 260 290 320 360 390 420 440 490

182 203 224 252 273 294 308 343

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 260 290 320 340 360 400

dieťa do 12 rokov bez lôžka 130 150 160 180 200 210 220 250

dieťa do 12r. na 1. prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

dieťa do 5 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za izbu s orientáciou na 
morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom + 5 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 290 320 350 380 410 430 450 500

203 224 245 266 287 301 315 350

osoba na 1. prístelke 240 260 280 310 330 350 360 400

dieťa do 12 rokov bez lôžka 150 160 180 190 210 220 230 250

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, pivo alebo nealko), 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu. 
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BRIONI katalóg str. 218

FIRST MOMENT BONUS -30%

BELLEVUE katalóg str. 253

FIRST MOMENT BONUS -30%

VARAŽDIN katalóg str. 227

FIRST MOMENT BONUS -30%

JADRAN katalóg str. 219

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 330 360 410 460 490 560 580 610

231 252 287 322 343 392 406 427

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 180 210 230 250 280 290 310

dieťa do 12 rokov bez lôžka 170 180 210 230 250 280 290 310

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, pivo alebo nealko), 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 7 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 410 460 510 550 580 640

224 245 287 322 357 385 406 448

dospelá osoba na 1. prístelke 230 250 290 330 360 390 410 450

1. dieťa do 12 r. na príst. resp. bez lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 180 210 230 260 280 290 320

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu v hoteli + 8 €  na izbu 
a noc pobytu,  za izbu v hoteli orientovanú na morskú stranu + 12 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom v depandance 
hotela + 5 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 300 330 360 390 420 460 490 530

210 231 252 273 294 322 343 371

osoba na 1. resp. 2. prístelke 240 270 290 320 340 370 400 430

dieťa do 12 rokov bez lôžka 150 170 180 200 210 230 250 270

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri (víno, pivo alebo nealko) v neobmedzenom množstve, 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 330 370 410 460 490 560 580 610

231 259 287 322 343 392 406 427

 dospelá osoba na 1. prístelke 280 320 350 400 420 480 500 520

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 190 210 230 250 280 290 310

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za izbu s balkónom + 5 € na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 7  rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 7 rokov 
ZDARMA » už od 462 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba
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NOVI RESORT PREMIUM APARTMÁNY katalóg str. 228-229

FIRST MOMENT BONUS -30%

NOVI RESORT DE LUXE APARTMÁNY katalóg str. 228-229

FIRST MOMENT BONUS -30%

HEDERA A MIMOSA katalóg str. 222-223

FIRST MOMENT BONUS -30%

GRAND HOTEL/AGAVA katalóg str. 220-221

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 400 450 500 540 560 650 670 700

280 315 350 378 392 455 469 490

dospelá osoba na prístelke 390 440 490 530 550 630 650 680

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 200 230 250 270 280 330 340 350

dieťa do 6 r. na príst., resp. bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness centra, služby delegáta, DPH. V apartmáne typu Premium 
Family 1 sa účtuje 2 x cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 2  sa 
účtuje 3 x cena na základnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 3  sa účtuje 4 x  cena na 
základnom lôžku.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 510 550 570 660 680 710

308 322 357 385 399 462 476 497

dospelá osoba na prístelke 430 450 500 540 560 640 660 690

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 220 230 260 280 290 330 340 360

dieťa do 6r. na príst., resp. bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness centra, služby delegáta, DPH.  V Apartmáne De Luxe sa 
účtuje 3 x cena na základnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 470 500 540 600 630 650

287 301 329 350 378 420 441 455

dospelá osoba na 1. prístelke 330 350 380 400 440 480 510 520

dieťa 10-18 rokov na prístelke 290 310 330 350 380 420 450 460

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 5 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 10 rokov na 2. prístelke 210 220 240 250 270 300 320 330

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia plus, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), poobedný koláč, káva alebo 
čaj, sauna, fitnes, služby delegáta, DPH. Príplatok »  za izbu s orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera + 8 € na izbu a noc poby-
tu » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera + 10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom a orientá-
ciou na morskú stranu v hoteli Mimosa + 25 € na izbu a noc pobytu » za služby All inclusive light +20 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 420 480 520 540 570 670 690 720

294 336 364 378 399 469 483 504

dospelá osoba na 1. prístelke 340 390 420 440 460 540 560 580

1. dieťa do 12 rokov na prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

2. dieťa 5-12 rokov na prístelke 210 240 260 270 290 340 350 360

dieťa do 5 rokov na príst./bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, 1 x vstup do wellness centra, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom + 7 €  na izbu a noc pobytu. 

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 2 deti do 6 rokov ZDARMA» už od 
560 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 10 rokovna prístelke 
ZDARMA a 2. dieťa do 5 rokov ZDARMA » už od 574 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba
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HOLIDAY katalóg str. 216

FIRST MOMENT BONUS -30%

PARK PLAZA BELVEDERE katalóg str. 217

FIRST MOMENT BONUS -30%

NOVI RESORT HOTEL THE VIEW katalóg str. 228-229

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 690 720 750 780

469 483 504 525 546

dospelá osoba na 1. prístelke 510 520 540 570 590

dieťa 3 - 12 rokov na prístelke 340 350 360 380 390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive light, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s balkónom a  orientáciou na morskú stranu + 8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 680 720 750 770

462 476 504 525 539

dospelá osoba na 1. prístelke 500 510 540 570 580

dieťa 3 - 12 rokov na prístelke 340 350 360 380 390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 8 € na izbu a noc pobytu.

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 2 deti do 6 rokov na prístelke ZDARMA 
» už od 924 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba

Fakultat ívne v ýlet y

C h o r v á t s k o  -  M e d i t e r a n  a k o  z a  s t a r ý c h  č i a s
Chorvátsko, malá veľká krajina, ponúka nespočetné množstvo prírodných a kultúrno-historických pa-
miatok. Každá oblasť má svoje osobitné čaro a ponúka malebné zákutia, rôzne typy pláží a dychvyrá-
žajúce scenérie. Predstavujeme vám niekoľko zaujímavých tipov pre spestrenie dovolenky, ktoré vám 
priblížia krásy tejto čarovnej krajiny, ktoré sa nadlho vryjú do vašej pamäti.

ISTRIA A KVARNER - Národný park Brijuni, výlet rýchloloďou do Benátok, Fish piknik s ochutnávkou vín 
v mestečku Vrbnik, Istria Tour, Národný park Plitvické jazerá

STREDNÁ DALMÁCIA - Národný park Kornati, Národný park vodopády Krka, výlet loďou na ostrov 
Zlarin s hudbou a slovenským delegátom

JUŽNÁ DALMÁCIA - Národný park a vodopády Krka, návšteva historického Dubrovníka, výlet do mesta 
Split,  Medjugorje, výlet loďou na ostrov Brač-Bol,  plavba loďou nočná Makarská, pohorie Biokovo, 
rafting na rieke Cetina

 3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 1 dieťa do 3 rokov ZDARMA » už 
od 924 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zá-
jazdov

osoba na základnom lôžku 660 680 710 740 760 910 930 950

462 476 497 518 532 637 651 665

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 330 340 360 370 380 460 470 480

dieťa do 6 r. na prístelke, resp. bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness centra, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 4 € na izbu a noc pobytu
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LOVOR katalóg str. 251

FIRST MOMENT BONUS -30%

ALEM katalóg str. 245

FIRST MOMENT BONUS -30%

Autobusová doprava od 67 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5

PONÚKAME VÁM » 8,10 alebo 15 - dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou, 
10,12 a 17 - dňové pobytové zájazdy auto-
busovou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopra-
vu zabezpečujeme v spolupráci s renomova-
nými dopravnými spoločnosťami diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi s odchodom 
z Bratislavy. Informácie o jednotlivých 
nástupných miestach vám radi poskytnú 
predajcovia našich CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová 
taxa na osobu od 12 rokov vo výške 1,5 € 

na osobu a noc zájazdu » servisný poplatok 
na osobu od 2 rokov vo výške 1 € na osobu 
a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení nájdete na str. 417). V prípa-
de, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Petr-
čane, Zadar, Biograd na moru, Vodice, Murter, 
Primošten + 95 € na osobu k cene zájazdu » 
strediská Omiš, Baška Voda, Baško Polje, Pod-
gora + 99 € na osobu k cene zájazdu.  

BONUS » priamo z východu do vybraných 
stredísk vo vybraných termínoch.                       

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie 
zdarma v hoteli Donat, Imperial, Hrvatska, 
Medena, Sagitta Holiday Village

Chorvátsko – strediská Petrčane, Zadar, Biograd na moru, Vodice, Murter, 
Primošten, Omiš, Baška Voda, Baško Polje, Podgora

Chorvátsko – termíny 10 - dňových zájazdov
Kód zájazdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Dátum odchodu 10.6. 17.6. 24.6 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Dátum príchodu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Chorvátsko – termíny 12 - dňových zájazdov
Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Dátum odchodu 24.6. 3.7. 12.7. 21.7. 30.7. 8.8. 17.8.

Dátum príchodu 5.7. 14.7. 23.7. 1.8. 10.8. 19.8. 28.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 220 240 280 300 320 340 370 400

140 154 168 196 210 224 238 259 280

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 190 200 210 230 240 260

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE  A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 100 110 120 140 150 160 170 190 200

dieťa do 12 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 100 110 120 140 150 160 170 190 200

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb
 Príplatok » za izbu s balkónom +5 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 190 230 260 300 330 350 380 410 430

133 161 182 210 231 245 266 287 301 

dospelá osoba na 1. prístelke 160 190 210 240 270 280 310 330 350

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov bez lôžka 100 120 130 150 170 180 190 210 220

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.

 3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke 
ZDARMA » už od 266€ a autobusová doprava len za 70 €/osoba 
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IMPERIAL DEPANDANCE MADERA  katalóg str. 238-239

FIRST MOMENT BONUS -30%

IMPERIAL VILKY katalóg str. 238-239

FIRST MOMENT BONUS -30%

PODGORKA katalóg str. 251

FIRST MOMENT BONUS -30%

MINERVA katalóg str. 250

FIRST MOMENT BONUS -30%

 Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 280 310 340 360 380 430 450 470

175 196 217 238 252 266 301 315 329

dospelá osoba na 1. prístelke 200 230 250 280 290 310 350 360 380

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 130 140 160 170 180 190 220 230 240

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klubová dovolenka,  DPH. *obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 360 400 450 470 490 540 590 620

231 252 280 315 329 343 378 413 434

dospelá osoba na 1. prístelke 270 290 320 360 380 400 440 480 500

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 170 180 200 230 240 250 270 300 310

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klubová dovolenka, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +2 € na izbu a noc pobytu

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke 
ZDARMA a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 462 €  a autobusová doprava len za 67 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 230 260 300 340 370 390 440 460 490

161 182 210 238 259 273 308 322 343

dospelá osoba na 1. prístelke 170 190 210 240 260 280 310 330 350

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 120 130 150 170 190 200 220 230 250

dieťa do 12 rokov bez lôžka v 1/3 120 130 150 170 190 200 220 230 250

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 290 330 370 410 430 450 520 540

189 203 231 259 287 301 315 364 378

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 220 240 270 280 300 340 360

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 140 150 170 190 210 220 230 260 270

dieťa do 12 rokov bez lôžka v 1/3 140 150 170 190 210 220 230 260 270

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +8 € na izbu a noc pobytu 



391

Chorvátsko
Cenník 2015

HRVATSKA katalóg str. 248 -249

FIRST MOMENT BONUS -30%

PINIJA katalóg str. 234

FIRST MOMENT BONUS -30%

IMPERIAL HOTEL katalóg str. 238-239

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 390 440 510 530 550 650 670

238 259 273 308 357 371 385 455 469 

dospelá osoba na prístelke 280 300 320 360 410 430 440 520 540

1. dieťa do 14 rokov na prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na prístelke/bez lôžka 170 190 200 220 260 270 280 330 340

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klubová dovolenka, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more +5 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na more +8 € na 
izbu a noc pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientáciou na more +13 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 420 440 490 540 560 620 660 700

273 294 308 343 378 392 434 462 490

dospelá osoba na 1. prístelke 320 340 360 400 440 450 500 530 560

1. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 200 210 220 250 270 280 310 330 350

1. dieťa do 6 rokov na prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 200 210 220 250 270 280 310 330 350

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness, služby delegáta, DPH. Príplatok » za obed + 8 € na oso-
bu a deň » za izbu s balkónom +9 € na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou  na more a s balkónom  + 11 € na izbu a noc pobytu.   

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30 %, 1. dieťa do 14 rokov na prístelke ZDARMA a 
2. dieťa do 5 rokov ZDARMA » už od 476 € a autobusová doprava len za 70 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 390 450 490 550 580 630 700 730

252 273 315 343 385 406 441 490 511

dospelá osoba na 1. prístelke 290 320 360 400 440 470 510 560 590

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 180 200 230 250 280 290 320 350 370

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 180 200 230 250 280 290 320 350 370

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klub, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +2 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +12 € na izbu a noc pobytu.

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke 
ZDARMA a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 504 € a autobusová doprava len za 67 €/osoba 
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SAGITTA HOLIDAY VILLAGE  
bungalovy 

katalóg str. 247

FIRST MOMENT BONUS -30%

ADRIATIC katalóg str. 233

FIRST MOMENT BONUS -30%

KORNATI katalóg str. 232

FIRST MOMENT BONUS -30%

SAGITTA HOLIDAY VILLAGE  
hotel 

katalóg str. 247

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 400 460 500 560 580 640 710 740

259 280 322 350 392 406 448 497 518

dospelá osoba na 1. prístelke 300 320 370 400 450 470 520 570 600

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

junior 12 - 17 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí pri kúpe zájazdu do 
31.03.2015.  Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 420 470 510 570 590 650 720 750

266 294 329 357 399 413 455 504 525

dospelá osoba na 1. prístelke 310 340 380 410 460 480 520 580 600

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

junior 12 -17 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí pri kúpe zájazdu do 
31.03.2015.  Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +4 € na izbu a noc pobytu. 

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDAR-
MA a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 602 € a autobusová doprava len za 70 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 400 420 510 560 580

259 280 294 357 392 406

dospelá osoba na 1. prístelke 300 320 340 410 450 470

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 190 200 210 260 280 290

dieťa do 7 r. na prístelke/bez  lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb
Príplatok » za štvorlôžkový apartmán  +12 € na apartmán a noc pobytu  » za  štvorlôžkový  bungalov + 5 € na bungalov a  
noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 440 530 570 590

266 280 308 371 399 413

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 360 430 460 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 190 200 220 270 290 300

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez  lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu + 10 € na izbu a noc pobytu 
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ZORA katalóg str. 242-243

FIRST MOMENT BONUS -30%

OLYMPIA katalóg str. 231

FIRST MOMENT BONUS -30%

DONAT katalóg str. 236-237

FIRST MOMENT BONUS -30%

COLENTUM katalóg str. 240

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 540 580 620 650 670 780 830 850

350 378 406 434 455 469 546 581 595

dospelá osoba na 1. prístelke 450 490 530 560 590 610 710 750 770

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 130 140 150 160 170 180 200 210 220

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 620 660 690 710 820 870 890

371 392 434 462 483 497 574 609 623

dospelá osoba na 1. prístelke 430 450 500 530 560 570 660 700 720

dieťa 6 - 12 rokov na 1. prístelke 270 280 310 330 350 360 410 440 450

dieťa do 6 r. na 1. prístelke/bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +4€ na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 410 440 550 590 610 670 740 760

273 287 308 385 413 427 469 518 532

dospelá osoba na prístelke 320 330  360 440 480 490 540 600 610

dieťa 12 - 18 rokov na prístelke 280 290 310 390 420 430 470 520 540

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 200 210 220 280 300 310 340 370 380

dieťa do 7 rokov na prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klub, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom + 9€ na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +17€ na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 500 550 600 630 690 750 780

287 315 350 385 420 441 483 525 546

dospelá osoba na 1. prístelke 330 360 400 440 480 510 560 600 630

dieťa do 10 rokov na štand. prístelke 130 140 150 170 180 190 210 230 240

dieťa do 10 rokov na detsk. prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

dieťa 10 - 12 rokov na prístelke 210 230 250 280 300 320 350 380 390

dieťa do 6 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more + 4€ na izbu a noc pobytu  » za rodinnú izbu + 7€ na izbu a noc pobytu.

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 2 deti do 7 rokov na prístelke 
ZDARMA » už od 665 €  a autobusová doprava len za 67 €/osoba
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HRVATSKA katalóg str. 248-249

FIRST MOMENT BONUS -30%

MEDENA katalóg str. 241

FIRST MOMENT BONUS -30%

BRZET katalóg str. 246

FIRST MOMENT BONUS -30%

SAGITTA HOLIDAY VILLAGE  
hotel 

katalóg str. 247

FIRST MOMENT BONUS -30%

Autobusová doprava od 67 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 390 440 510 530

238 259 273 308 357 371

dospelá osoba na prístelke 280 300 320 360 410 430

1.dieťa do 14 rokov na prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

2.dieťa do 14 r. na prístelke/bez lôžka 170 190 200 220 260 270

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klub, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more +5 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na more +8 € na izbu a 
noc pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientáciou na more +13 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 390 440 470 490

224 245 273 308 329 343 

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 320 360 380 400

dieťa 7 - 14 rokov na 1. prístelke 160 180 200 220 240 250

dieťa 7 - 12  rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb.

PONÚKAME VÁM » 8 a 15 - dňové  
pobytové zájazdy individuálnou dopravou, 
10 a 17 - dňové pobytové zájazdy autobusovou 
dopravou do Chorvátska.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » stredisko Trogir 
+ 95 € na osobu k cene zájazdu » strediská Omiš a 

Baška Voda + 99 € na osobu k cene zájazdu.  
 
Príplatok za dvojtermín + 30 € na osobu k cene 
dopravy.

OSTATNÉ » informácie o doprave a povinných 
príplatkoch viď. Cenník Chorvátsko str. 389.

Chorvátsko – strediská Trogir, Omiš, Baška Voda

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov
Kód zájazdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Dátum odchodu 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príchodu 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 300 320 360 410 460 480

210 224 252 287 322 336

dospelá osoba na 1. prístelke 240 260 290 330 370 390

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 120 130 150 170 190 200

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez služieb* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA*

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, džús alebo voda), služby 
delegáta, DPH.  * dieťa do 7 rokov bez služieb má len ubytovanie zdarma.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 440 530 570 590

266 280 308 371 399 413

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 360 430 460 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 190 200 220 270 290 300

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez  lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s  balkónom a orientáciou na morskú stranu + 10 € na izbu a noc pobytu.
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Čierna Hora
Cenník 2015

KORALI katalóg str. 258 -259 

FIRST MOMENT BONUS -30%

 3-členná rodina -2 dospelé osoby so zľavou až 30%,  1 dieťa do 12 rokov bez lôžka 
ZDARMA » už od 476 €  a autobusová doprava » len za  81 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 360 390 420

238 252 273 294

dospelá osoba na 1. prístelke 310 330 360 380

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 180 200 210

dieťa do 12 rokov bez lôžka ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  all inclusive, služby  delegáta, klub, DPH.  
Príplatok  » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu 

Autobusová doprava len 81 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 a 5.

PONÚKAME VÁM » 8 - dňové (7 -nocové) 
alebo  15 - dňové (14 -nocové) pobytové zá-
jazdy individuálnou dopravou a 10 - dňové 
(7 -nocové) alebo  17-dňové (14 -nocové) 
pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Čiernej Hory.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy. 
Trasa cesty vedie cez Maďarsko a Chorvátsko.

POVINNÉ PRÍPLATKY »  pobytová taxa 
na osobu od 12 rokov vo výške 2 € na osobu 

a noc pobytu » servisný poplatok na osobu 
od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc pobytu 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2 %.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » priamo 
do Čiernej Hory - stredisko Sutomore diaľ-

kovým klimatizovaným autobusom +115 € 
na osobu k cene zájazdu. Informácie o nástup-
ných miestach, podmienkach, cene a časoch 
prepravy vám radi poskytnú predajcovia 
našich CK.

BONUS » autobusová doprava aj priamo 
z východu vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

Čierna Hora – stredisko Sutomore

Čierna Hora – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

Dátum odchodu 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9.

Dátum príchodu 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fakultat ívne v ýlet y

Skadarské jazero
Odchod autobusom do dedinky Vranjina, ktorá sa nachádza na pobreží jazera. Návšteva centra Národného 
parku Skadarského jazero, po ktorej nasleduje plavba jazerom.  Na lodi je možnosť ochutnávky miestnej špe-
ciality priganica ako aj domáceho vína. Skadarské jazero je najväčším jazerom na Balkáne s priemernou hĺbkou 
5-8 m. Jazero pretína hranica medzi Čiernou  Horou a Albánskom. Pre svoju bohatú faunu a flóru je jeho oblasť 
vyhlásená za národný park ( je tu 45  druhov rýb a 270 druhov vtákov). Nasleduje  prestávka na pláži jazera. Tu 
bude možnosť  kúpania ako aj obeda, kde vám budú ponúknuté ryby z jazera.  

Záliv Boka Kotorská
Je najzaujímavejšia časť Čiernohorského prímoria. V rámci výletu navštívime mesto Kotor s bohatou históriou, 
patriace pod ochranu UNESCO, obohnané hradbami. Svojou monumentálnosťou a konštrukciou predstavujú 
kotorské hradby jedinečnú zvláštnosť. Obklopujú celé mesto a kľukatia sa nad ním v dĺžke 4,5 km. Množstvom 
kultúrno historických pamiatok je Kotor atraktívnym turistickým centrom s neopakovateľnou atmosférou. Z Ko-
tora pokračujeme autobusom do stredovekého námorníckeho mesta Perast, ktoré leží 4 km od mesta Risan. 
Plavba loďou naspäť do mesta Perast, kde bude prestávka na kúpanie a prechádzku.
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LEONARDO katalóg str. 268

FIRST MOMENT BONUS -30%

IBIZA katalóg str. 264

FIRST MOMENT BONUS -30%

Letecká a kombinovaná doprava

Autobusová a individuálna doprava
PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 
10, 13, 14 alebo 17-dňové zájazdy autobuso-
vou dopravou do Albánska. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
doprav. spoločnosťami diaľkovými klimatizova-
nými autobusmi z Bratislavy. Informácie o nástup. 
miestach, podmienkach, cene a časoch prepravy 
vám radi poskytnú predajcovia našich CK.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia storno poplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » do Albánska 
diaľkovým klimatizovaným autobusom +119€  

na osobu,  príplatok za dvojtermín +30 € na oso-
bu k cene dopravy. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z vý-
chodného Slovenska vo vybraných termínoch. 

POVINNÉ PRÍPLATKY »  servisný poplatok  
od 2 r.  vo výške 1 € na osobu a noc pobytu. 

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové 
zájazdy *kombinovanou dopravou (diaľkový 
klimatizovaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo - 
diaľkový klimatizovaný autobus) do Albánska. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Service 
letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko 
Tirana (TIA).  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za letec-
kú dopravu z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na le-
tisko Tirana (TIA) +180 € na osobu, resp. +130 € 
na osobu a pobyt za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 139 € (pri kombinovanej 
doprave do 2 r. 25 €, od 2 rokov 69 €),  servisný 
poplatok  na osobu od 2 rokov  vo výške 1 € 
na osobu a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia storno poplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 

na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » príplatok +90 € na osobu 
k cene leteckej dopravy.

Albánsko - strediská Shëngjin a Durrës

Albánsko – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311

Dátum odchodu 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príchodu 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Albánsko – termíny 8 a 15-dňových let. a 9-dňových kombi.* zájazdov
Kód zájazdu 2301* 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311*

Dátum odchodu 21.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8.

Dátum príchodu 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

13 a 14-dňové zájazdy individ. a autobusom
Kód zájazdu 2401 2402 2403 2404 2405 2406

Dátum odchodu 28.6. 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8.

Dátum príchodu 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11

11 a 12-dňové letecké zájazdy 
Kód zájazdu 2401 2402 2403 2404 2405 2406

Dátum odchodu 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8.

Dátum príchodu 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11

  Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 290 310 330 440 460 500

189 203 217 231 308 322 350

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 300 320 420 440 480

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1.,  resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 140 150 160 170 220 230 250

2.dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, polpenzia „ULTRA“,  služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 €  na izbu a noc pobytu » za balkón + 2 €  na izbu a noc pobytu.

 Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 290 310 320 430 450 490

182 203 217 224 301 315 343

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 250 260 350 360 400

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa od 7 do 13 rokov na prístelke 130 140 150 160 220 230 250

2. dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia,  služby delegáta, DPH.   
Príplatok » za rodinnú izbu +10 €  na izbu a noc pobytu.

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5.

Autobusová doprava len 84 €

Letecká doprava len 126 €

Kombinovaná doprava len 91 €
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ALBANIAN STAR katalóg str. 265

FIRST MOMENT BONUS -30%

RAFAELO katalóg str. 262-263

FIRST MOMENT BONUS -30%

ADRIATIK katalóg str. 269

FIRST MOMENT BONUS -30%

DOLCE VITA katalóg str. 267

FIRST MOMENT BONUS -30%

TROPIKAL katalóg str. 266

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 370 390 510 540 590

224 245 259 273 357 378 413

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 300 320 410 440 480

dieťa 7-13 rokov  na 1. prístelke 160 180 190 200 260 270 300

dieťa do 7 r. na 1.prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +6 € na izbu a noc pobytu.  

  Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 390 410 430 560 580 650

252 273 287 301 392 406 455

dospelá osoba na 1. prístelke 310 340 350 370 480 500 560

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-13 r. na prístelke 180 200 210 220 280 290 330

2.dieťa do 6 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za rodinnú izbu +10 €  na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

  Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 420 450 470 610 660 730

266 294 315 329 427 462 511

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 430 450 580 630 700

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 190 210 230 240 310 330 370

2.dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, polpenzia,  služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za balkón +2 €  na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 280 310 340 350 450 490 540

196 217 238 245 315 343 378

dospelá osoba na 1. prístelke 230 250 280 290 360 400 440

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 140 160 170 180 230 250 270

dieťa do 7 r. na prístel. resp.bez lôžka ubytovanie a stravovanie  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hlavnej - hotelovej budove +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu v hlavnej budove s orientáciou na morskú 
stranu +2 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 300 320 350 370 490 520 570

210 224 245 259 343 364 399

dospelá osoba na prístelke 300 320 350 370 490 520 570

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 150 160 180 190 250 260 290

dieťa do 6 r. na 1.prístel. resp.bez lôžka ubytovanie a stravovanie  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hlavnej - hotelovej budove +12 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +7 €  na izbu a noc pobytu.

4 - členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 13 r. na prístelkách 
so zľavou 30% » ušetríte až 588 € a  autobusová doprava len za 84 € / os.
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Letecká a kombinovaná doprava

Autobusová a individuálna doprava

UNION katalóg str. 304

FIRST MOMENT BONUS -30%

Autobusová doprava len 84 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5. 

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.

Kombinovaná doprava len 91 €

Letecká doprava len 126 €

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou 
a 10 alebo 17-dňové zájazdy autobusovou 
dopravou do Rumunska. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimatizo-
vanými autobusmi z Bratislavy. Informácie o ná-
stupných miestach, podmienkach, cene a časoch 
prepravy vám poskytnú predajcovia našich CK.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » do Rumunska 
diaľkovým klimatizovaným autobusom +125 €  
na osobu, príplatok za dvojtermín +30 € 
na osobu k cene dopravy. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z vý-
chodného Slovenska vo vybraných termínoch. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisný poplatok vo 
výške 1 € na osobu od 2 rokov a noc pobytu. 

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové 
zájazdy kombinovanou dopravou* (diaľkový 
klimatizovaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo - 
diaľkový klimatizovaný autobus) do Rumunska. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Constanta (CND).  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za le-
teckú dopravu z Bratislavy (BTS) na letisko 
Constanta (CND) + 180 € na osobu k cene 

pobytu, resp. +130 € na osobu k cene pobytu 
za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 139 € (pri kombino-
vanej doprave do 2 r. 25 €, od 2 rokov 69 €),  
servisný poplatok  na osobu od 2 rokov vo 
výške 1 € na osobu a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 

alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » príplatok + 90 € na osobu 
k cene leteckej dopravy.

Rumunsko - strediská Mamaia, Eforie Nord a Jupiter

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 240 260 290

147 168 182 203 

dospelá osoba na 1. prístelke 160 180 200 220

1. dieťa od 12 do 14 r. na prístelke 110 120 130 150

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 

RUMUNSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611

Dátum odchodu 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príchodu 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RUMUNSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 2601* 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611*

Dátum odletu BA 21.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8.

Dátum príletu BA 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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PHOENICIA HOLIDAY RESORT katalóg str. 300 - 301

FIRST MOMENT BONUS -30%

PARC katalóg str. 302

FIRST MOMENT BONUS -30%

MAJESTIC JUPITER katalóg str. 305

FIRST MOMENT BONUS -30%

EUROPA katalóg str. 303

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 540 560 590

371 378 392 413 

dospelá osoba na prístelke 400 410 420 450

1. dieťa od 12 do 14 r. na prístelke 260 270 280 300

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. až 4. dieťa do 14 r. na prístelke 260 270 280 300

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za 1-izbový apartmán A1 + 8 € na izbu a noc pobytu » za 2-izbový apartmán A2 + 12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 270 300 320

182 189 210 224 

dospelá osoba na 1. prístelke 200 210 230 240

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov bez lôžka 130 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 9 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 280 320 330

189 196 224 231 

dospelá osoba na prístelke 180 200 230 240

1. dieťa do 13 rokov na  prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 140 150 160 170

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 4 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 480 510

294 301 336 357

dospelá osoba na 1. prístelke 340 350 390 410

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov bez lôžka 210 220 240 260

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia s nápojom, služby delegáta, DPH.  

   5 - členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 14 r. na prístelkách so zľavou 30% 
a 1 dieťa do 12 r. na prístelke ZDARMA » ušetríte až 534 €  a  autobusom » len za 88 €/os.
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Autobusová doprava len 88 €

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.

Kombinovaná doprava len 91 €Letecká doprava len 126 €

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové pobytové zájazdy individuálnou 
dopravou a 10, 13, 14 alebo 17 dňové 
pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Bulharska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopra-
vu zabezpečujeme v spolupráci s renomova-
nými dopravnými spoločnosťami diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi z vybraných 
nástupných miest. Trasa cesty vedie cez 
Maďarsko a Srbsko.

POVINNÝ PRÍPLATOK »  pobytová taxa a 
servisný poplatok vo výške 2,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » priamo 
do Bulharska - stredísk Pomorie, Slnečné 
pobrežie, Sveti Vlas a Elenite diaľkovým 
klimatizovaným autobusom s odchodom 
z Bratislavy + 125 € na osobu k cene zájazdu. 

Informácie o nástupných miestach, pod-
mienkach, cene a časoch prepravy vám radi 
poskytnú predajcovia našich CK.

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového zájazdu 
do Bulharska predstavuje súčet dvoch za 
sebou nasledujúcich 7-nocových termínov. 
Príplatok + 30 € na osobu k cene autobuso-
vej dopravy.

BONUS » autobusová doprava aj priamo 
z východného Slovenska do stredísk Pomo-
rie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas a Elenite. 

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy 
a 9-dňové pobytové zájazdy *kombino-
vanou dopravou (diaľkový klimatizovaný 
autobus - lietadlo, resp. lietadlo - diaľkový 
klimatizovaný autobus) do Bulharska.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
Košíc (KSC), Popradu (TAT) a Sliača (SLD) 
na letisko Burgas (BOJ).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, 

od 2 do 12 rokov 99 €, od 12 rokov 139 € 
(do 2 r. 25 €, od 2 do 12 rokov 49 €, osoba 
od 12 rokov 69 € pri kombinovanej doprave) 
» pobytová taxa vo výške 1,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS), Košíc 
(KSC), Popradu (TAT) a Sliača (SLD) na le-
tisko Burgas (BOJ) + 180 € na osobu k cene 
pobytu, resp. 130 € na osobu k cene pobytu 
za kombinovanú dopravu. 

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového letecké-
ho zájazdu do Bulharska predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov. Príplatok + 90 € na osobu k cene 
leteckej dopravy.

Bulharsko – Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas, Elenite

BULHARSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114

Dátum odchodu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 4.9. 8.9.

Dátum príchodu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 13.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých a 9-dňových kombinovaných* zájazdov
Kód zájazdu 3101* 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113* 3114*

Dátum odletu BA, KE 16.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 5.9. 9.9.

Dátum príletu BA, KE 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 13.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 13 a 14-dňových  
zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odchodu 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8.

Dátum príchodu 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

Letecká a kombinovaná doprava

Autobusová a individuálna doprava
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SUNNY DAY katalóg str. 293

FIRST MOMENT BONUS -30%

ELEKTRA katalóg str. 297

FIRST MOMENT BONUS -30%

VENERA katalóg str. 295

FIRST MOMENT BONUS -30%

KORONA katalóg str. 296

FIRST MOMENT BONUS -30%

ATOS katalóg str. 292

FIRST MOMENT BONUS -30%

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 180 200 220 280 290 310 340

112 126 140 154 196 203 217 238

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 180 230 240 250 280

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 80 90 100 110 140 150 160 170

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 110 120 140 150 170 180 210 230

77 84 98 105 119 126 147 161

dospelá osoba na 1. prístelke 90 100 120 120 140 150 170 190

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 60 60 70 80 90 90 110 120

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 120 140 160 180 220 230 260 280

84 98 112 126 154 161 182 196

dospelá osoba  na 1. prístelke 100 120 130 150 180 190 210 230

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 120 140 160 180 220 230 260 280

84 98 112 126 154 161 182 196

dospelá osoba na 1. prístelke 100 120 130 150 180 190 210 230

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 130 150 170 190 230 240 270 290

91 105 119 133 161 168 189 203

dospelá osoba na 1. prístelke 110 120 140 160 190 200 220 240

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 70 80 90 100 120 120 140 150

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
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CONDOR katalóg str. 294

FIRST MOMENT BONUS -30%

SREDEC katalóg str. 290

FIRST MOMENT BONUS -30%

PARK HOTEL CONTINENTAL katalóg str. 288-289

FIRST MOMENT BONUS -30%

KOTVA katalóg str. 278-279

FIRST MOMENT BONUS -30%

 3-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 372 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 477 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 170 190 210 230 290 300 320 350

119 133 147 161 203 210 224 245

dospelá osoba na 1. prístelke 140 160 170 190 240 240 260 280

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za večeru: deti do 12 rokov + 5 € na noc pobytu » dospelá osoba + 9 € na noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 170 190 210 230 290 300 320 350

119 133 147 161 203 210 224 245

dospelá osoba na 1. prístelke 140 160 170 190 240 240 260 280

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 250 270 290 340 350 410 440

147 175 189 203 238 245 287 308

dospelá osoba na 1. prístelke 170 200 220 240 280 280 330 360

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » ubytovanie v zrekonštruovanej 3* časti + 14 € na izbu a noc pobytu.   možné iba v 3* časti.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 290 320 340 430 440 490 530

182 203 224 238 301 308 343 371

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 260 280 350 360 400 430

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 80 90 100 110 130 140 150 160

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 130 150 160 170 220 220 250 270

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe 80 90 100 110 130 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH.  
Upozornenie » pri rodinných izbách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko. Zľava » za ubytovanie v izbách s raňajkami: deti 
do 12 rokov - 3 € na noc pobytu z ceny ubytovania a stravovania, dospelá osoba - 4 € na noc pobytu z ceny ubytovania a stravovania
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CHAIKA BEACH RESORT katalóg str. 276-277

FIRST MOMENT BONUS -30%

WELA katalóg str. 282-283

FIRST MOMENT BONUS -30%

DUNAV katalóg str. 280-281

FIRST MOMENT BONUS -30%

AZURRO katalóg str. 291

FIRST MOMENT BONUS -30%

TRAKIA katalóg str. 286

FIRST MOMENT BONUS -30%

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 546 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 567 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 360 400 420 530 540 590 650

224 252 280 294 371 378 413 455

dospelá osoba na 1. prístelke 260 290 320 340 430 440 480 520

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 200 220 240 260 320 330 360 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatky » za ubytovanie v hoteli Chaika Beach alebo Chaika Arcadia + 10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more 
v hoteli Chaika Beach + 8 € na izbu a noc pobytu /izby s výhľadom na more na vyžiadanie/.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 350 390 410 520 530 580 640

217 245 273 287 364 371 406 448

dospelá osoba na 1. prístelke 250 280 320 330 420 430 470 520

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 50 50 60 60 80 80 90 90

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 160 180 200 210 260 270 290 320

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov
Ceny 10 a 11-nocových 

zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 360 400 420 530 540 590 650

224 252 280 294 371 378 413 455

dospelá osoba na 1. prístelke 260 290 320 340 430 440 480 520

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 180 200 210 270 270 300 330

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 300 330 350 430 440 490 540

182 210 231 245 301 308 343 378

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 270 280 350 360 400 440

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 30 40 40 40 50 50 60 60

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 320 360 380 490 500 540 590

189 224 252 266 343 350 378 413

dospelá osoba na 1. prístelke 220 260 290 310 400 400 440 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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TRAKIA PLAZA katalóg str. 287

FIRST MOMENT BONUS -30%

ROYAL CLUB VICTORIA katalóg str. 274-275

FIRST MOMENT BONUS -30%

CAESAR PALACE katalóg str. 284

FIRST MOMENT BONUS -30%

SUNSET BEACH katalóg str. 272-273

FIRST MOMENT BONUS -30%

BURGAS BEACH katalóg str. 285

FIRST MOMENT BONUS -30%

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 657 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 410 460 480 600 620 680 740

259 287 322 336 420 434 476 518

dospelá osoba na 1. prístelke 300 330 370 390 480 500 550 600

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 190 210 230 240 300 310 340 370

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 430 480 500 630 650 710 780

273 301 336 350 441 455 497 546

dospelá osoba na 1. prístelke 320 350 390 400 510 520 570 630

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 240 260 290 300 380 390 430 470

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 400 450 470 590 610 670 730

252 280 315 329 413 427 469 511

dospelá osoba na 1. prístelke 290 320 360 380 480 490 540 590

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v štúdiu ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v štúdiu 100 110 120 130 160 160 180 190

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » pri ubytovaní v štúdiách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 450 500 520 660 670 730 810

280 315 350 364 462 469 511 567

dospelá osoba na 1. prístelke 320 360 400 420 530 540 590 650

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 200 230 250 260 330 340 370 410

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 200 230 250 260 330 340 370 410

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v 4* apartmánoch Sunset Family, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie so službami ultra all inclusive v luxusných 5* apartmánoch + 30 € na izbu a noc pobytu v hoteloch 
Alpha, Beta, Sigma, Delta. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 450 500 520 660 670 730 810

280 315 350 364 462 469 511 567

dospelá osoba na 1. prístelke 320 360 400 420 530 540 590 650

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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PLAYAS DE GUARDAMAR katalóg str. 320

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

VORAMAR katalóg str. 319

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS -30%

Podmienky akcie nájdete na strane 4-5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11 a 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Španielska na 
pobrežie Costa Blanca. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice z Bratislavy (BTS) do Alicante (ALC).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 

a transfer na osobu do 2r. 49 €, osoby od 2 rokov 
platia plnú čiastku 159 € 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
nií nájdete na str. 417). V prípade, že si zákazník 

nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace cenu 290 
€, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, má počas 
pobytu stravovanie, resp. all inclusive zdarma.

Costa Blanca - strediská Benidorm, Guardamar del Segura

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 690 870 890 930 990

441 483 609 623 651 693

dospelá osoba na 1. prístelke 540 590 730 750 780 830

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 460 500 600 610 640 670

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za all inclusive s nápojmi medzinárodných značiek +7 €/noc/dospelá osoba.

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 590 720 730 750 790

371 413 504 511 525 553

dospelá osoba na 1. prístelke 470 520 620 630 640 670

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

203 203 203 203 203 203

2. dieťa do 10 rokov na prístelke 350 390 420 430 440 450

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 450 520 530 540 560

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za all inclusive 11€/noc/dospelá osoba, 8 €/noc/dieťa, dieťa do 12 rokov na 1. prístelke má all inclusive zdarma

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 646 € 

COSTA BLANCA – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 10 11 10 11 10 11 10 7 7 7

Fakultat ívne v ýlet y

Alicante
Alicante je najnavštevovanejším mestom Costa Blancy. Neobíde ho trikrát viac turistov ako samotné 
hlavné mesto Valencia. Mestská pláž je obľúbeným útočiskom domácich i „jednodňových“ návštevníkov. 
Spadá do oblasti s vplyvom katalánčiny, a tak ho môžete nájsť i pod názvom Alacant. Počas poldňového 
výletu z vašich hotelov uvidíte Hrad Sv. Barbary, ktorý sa vypína nad mestom a poskytuje panaromatický 
výhľad na mesto a ďaleké more. Ďalej navštívite Katedrálu Nicolas Concathedral a prejdete sa uličkami 
samotného Starého mesta. 
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Malorka
Cenník 2015

SAMOA katalóg str. 308

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

THB SA COMA PLATJA  katalóg str. 310

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malorka. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Palma de Mallorca (PMI). 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
pobytového zájazdu je súčet dvoch za sebou 
idúcich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfer na osobu do 2r. 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
nií nájdete na str. 417). V prípade, že si zákazník 

nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace cenu 290 
€, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, má počas 
pobytu stravovanie, resp. all inclusive zdarma.

Malorka - strediská Calas de Mallorca a Sa Coma

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 610 630 690 770 790

413 427 441 483 539 553

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 540 590 660 670

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 420 440 450 490 550 560

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 660 690 750 830 850

448 462 483 525 581 595

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 560 610 680 690

1. a 2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

203 203 203 203 203 203

1. a 2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 440 460 480 520 580 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » all inclusive 18€/dospelá osoba/noc, dieťa 7-13r. 9€/noc. 

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 575 € 

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.

Fakultat ívne v ýlet y

Okruh Malorkou
Celodenný výlet patrí už niekoľko sezón k fakultatívnym výletom s najväčším úspechom. Niet sa 
čomu čudovať. Ponúka ucelený obraz o Malorke - zahŕňa prehliadku Sierra de Tramuntana, ces-
tu pomedzi oku lahodiace pomarančovníky v dedinke Soller, ako i spoznanie prírodnej krásy na 
pláži,  na ktorú sa dostanete jednou z najdobrodružnejších ciest s názvom Sa Calobra. Program 
zahŕňa i návštevu malebnej dedinky Valldemosa.
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Andalúzia
Cenník 2015

ATH PORTOMAGNO katalóg str. 316

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

MEDITERRANEO PARK katalóg str. 314

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

ATH LAS SALINAS PARK katalóg str. 317

FIRST MOMENT BONUS -30%

FIRST MOMENT BONUS

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 730 930 960 1000 1060

462 511 651 672 700 742

dospelá osoba na 1. prístelke 560 620 780 800 840 880

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 520 630 650 680 710

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu Executive +17 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 820 1070 1140 1190 1290

511 574 749 798 833 903

dospelá osoba na 1. prístelke 620 690 890 950 990 1060

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 510 570 710 760 790 840

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu Junior suite +50 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 730 930 960 1000 1060

462 511 651 672 700 742

dospelá osoba na 1. prístelke 560 620 780 800 840 880

dospelá osoba na 2. prístelke 620 680 870 920 950 990

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 520 630 650 680 710

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 672 € 

Podmienky akcie nájdete na strane 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11 a 12-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Andalúzie. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice z Bratislavy (BTS) do Almeríe (LEI).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 

a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 159 € 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-

nií nájdete na str. 417). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace cenu 290 
€, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, má počas 
pobytu stravovanie, resp. all inclusive zdarma.

Andalúzia - strediská Roquetas de Mar, Aguadulce

ANDALÚZIA – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 10 11 10 11 10 11 10 7 7 7



Všeobecné informácie

Všeobecné informácie na nasledovných stranách sú nedeli-
teľnou súčasťou Zmluvných vzťahov CK SENECA TOURS, spol. 
s r. o. Prosím, venujte im náležitú pozornosť. Pre dosiahnutie 
zhody medzi naším a vaším chápaním rozsahu, obsahu 
a kvality poskytovaných služieb sa s uvedenými Všeobecný-
mi informáciami ako aj so Zmluvnými vzťahmi CK SENECA 
TOURS, spol. s r. o. (ďalej len CK), prosím, oboznámte ešte pred 
zakúpením zájazdu. 

PROGRAM ZÁJAZDU 

Programy pobytových zájazdov sú podobné, menia sa len v závislosti 
od spôsobu dopravy a dĺžky pobytu. Prvý (prípadne aj druhý) a posledný 
(prípadne aj predposledný) deň pobytu/zájazdu je určený najmä na dopra-
vu do a z letoviska, teda na príchod, resp. odchod a činnosti s tým spojené 
(transfery, ubytovanie a pod. ). Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba 
teda počítať s tým, že do prvého (prípadne aj druhého) a posledného 
(prípadne aj predposledného) dňa v rôznej miere zasahujú dopravné 
a ubytovacie služby. Pri príchode na miesto určenia sú ubytovacie kapacity 
štandardne k dispozícii od 14:00 hod. a v deň odchodu je štandardom 
uvoľniť izby do 10:00 hod. (pokiaľ nie je na informačnej tabuli uvedené 
inak). Aj v prípade obsadenia izby alebo uvoľnenia izby v skorých ranných 
hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie v pl-
nom rozsahu. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi 
zájazdu z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov 
neboli čerpané. Pobyt ako taký a služby samotné sa vždy počítajú na počet 
prenocovaní, t. j. cena zájazdu je vždy kalkulovaná na počet nocí, pričom 
v našej ponuke nájdete pobyty na 7, 8, 9, 10, 11 alebo 14 nocí. 

Pobytové zájazdy individuálnou alebo autobusovou dopravou s dĺžkou 
zájazdu na 10, 11, 12, 13, 14, resp. 17 dní (7, 8, 9, 10, 11, resp. 14 nocí) 
majú nasledovný program: 

1. deň zájazdu: odchod zo Slovenska do vami zvolenej destinácie. 

2. deň zájazdu: príchod na miesto pobytu, ubytovanie, voľný program. 
(Deň nástupu na ubytovanie pri individuálnej doprave. )

3. až 8. , 9. , 10. , 11. ,12. , resp. 15. deň zájazdu: voľný program pri mori. 
Možnosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

9. , 10. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, voľný 
program, odchod na Slovensko. (Deň opustenia ubytovacej kapacity pri 
individuálnej doprave.)

10. , 11. , 12. , 13. , 14. , resp. 17. deň zájazdu: príchod na územie Sloven-
skej republiky. 

Letecké pobytové zájazdy na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, resp. 
14 nocí) majú nasledovný program: 

1. deň zájazdu: odlet z Bratislavy, Popradu, zo Sliača alebo z Košíc. 

2. až 7. , 9. , 10. , 11. resp. 14. deň zájazdu: voľný program pri mori. Mož-
nosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

8. , 10. , 11. , 12. , resp. 15. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, transfer na letisko, 
odlet z pobytovej destinácie do SR. 

Pobytové zájazdy kombinovanou dopravou - program týchto zájazdov je 
kombináciou programu leteckých a autobusových pobytových zájazdov 
(7, 8, 10, resp. 11 nocí). 

Dôležité je sledovať čas odchodu alebo odletu späť do Slovenskej republi-
ky, ktorý bude včas uvedený na informačnej tabuli vo vašom ubytovacom 
zariadení. Všetky zmeny (napr. meškania z dôvodu nepredvídateľných 
okolností) vám oznámi stály pobytový delegát CK, a preto je nevyhnutné 
pozorne sledovať jeho oznamy a riadiť sa pokynmi k odchodu. 

Zmena dĺžky a programu zájazdu

Vzhľadom na možné zmeny v organizácii leteckej dopravy upozorňujeme zá-
kazníkov, že odlet z dovolenkovej destinácie pri návrate domov sa môže usku-
točniť aj v noci z posledného pobytového dňa na nasledujúci deň. Zájazd sa 
tak môže predĺžiť a skončí sa 9. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. dňom zájazdu. Rovnako 
odlet zo Slovenska do zahraničia sa môže uskutočniť v noci z prvého na druhý 
deň zájazdu. CK nezodpovedá za škody spôsobené predĺžením zájazdu 

a zmenou programu zájazdu. Doporučujeme neplánovať si v krátkom čase 
po plánovanom príchode žiadne dôležité stretnutia či pracovné povinnosti.

REZERVÁCIE, KÚPA ZÁJAZDOV NA SPLÁTKY

Vo všetkých pobočkách CK SENECA TOURS, spol. s r. o. vám vieme okam-
žite poskytnúť informácie o stave obsadenosti vami vybraných zájazdov 
vďaka automatizovanému informačnému systému, ktorý v reálnom čase 
spája všetkých predajcov a aktualizuje sa. Záväznú rezerváciu vašej dovo-
lenky je možné uskutočniť na základe zloženej zálohy. Samozrejmosťou je 
i rezervácia zájazdu zložením zálohy vkladom na účet CK. Ponúkame však 
aj splátkové produkty, kedy si zvolíte výšku zálohy a mesačné splátky. 
Bližšie informácie vám radi poskytneme v našich pobočkách. 

DOVOLENKY LAST MINUTE 

Upozorňujeme, že pri zájazdoch typu last minute ide zväčša o posledné 
voľné izby v danej ubytovacej kapacite alebo posledné miesta v dopra-
ve, resp. v danom termíne. Ide teda o obmedzenú ponuku izieb niekedy 
dokonca bez možnosti výberu. Väčšinou sú k dispozícií 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky. Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu dosta-
nú hotely rezervácie last minute dovoleniek len pár dní, niekedy dokon-
ca pár hodín pred príchodom klientov. Preto sa môže stať, že klientovi 
bude pridelená izba lokalizovaná a zariadená inak ako pre ostatných 
klientov, ktorí si zájazd zakúpili podstatne skôr, čo je zohľadnené v cene 
zájazdu vo forme zľavy.  

STRAVOVANIE 

V zariadeniach hotelového typu je pre vás zabezpečené stravovanie 
formou raňajok, polpenzie (raňajky a večere), polpenzie plus (večere 
s neobmedzeným množstvom alko a nealko nápojov, raňajky), plnej 
penzie (raňajky, obedy a večere), resp. formou all inclusive, príp. ultra all 
inclusive. Rozsah a kvalita stravovania závisí od triedy, kategórie, veľkos-
ti (počtu izieb celkovo) a ceny ubytovacej kapacity, ako aj od miestnych 
tradícií a zvyklostí. 

Podľa kategórie a triedy jednotlivých ubytovacích zariadení vám budú 
podávané raňajky:

- kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, prípadne neal-
koholického nápoja, 

- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo vajíčko a pod. ,

- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde pestrosť po-
nuky závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho zariadenia v danej krajine. 
Pri švédskych (bufetových) stoloch vám môže asistovať aj hotelový personál, 
ktorý vám ponúkne a  naloží stravu v  neobmedzenom množstve. Množstvo 
a sortiment stravy je však plne v kompetencii hotela, pričom si treba uvedomiť, 
že v ubytovacích zariadeniach nižšej triedy je nutné počítať s menším výberom. 

- kontinentálne rozšírené raňajky podávané formou švédskych (bufetových) 
stolov,   klient si samoobslužne naberá jedlo, ktoré pozostáva z pečiva, masla, 
džemu, salámy, syru alebo vajíčka a pod. 

Obedy, resp. večere môžu byť servírované, pričom na výber môže byť 
niekoľko druhov teplých jedál, alebo opäť samoobslužná – bufetová forma 
švédskych stolov. Ak nie je uvedené inak, nápoje nie sú zahrnuté v cene 
obedov a večerí. 

Stravovanie formou all inclusive zahŕňa plnú penziu (raňajky, obedy, večere) 
formou švédskych (bufetových) stolov, nealkoholické a alkoholické miestne 
nápoje počas dňa, prípadne občerstvenie. Časový harmonogram podávania 
all inclusive služieb určuje hotel.

Ultra all inclusive môže obsahovať aj ďalšie služby, ako napríklad skoré a ne-
skoré raňajky, ľahké studené a teplé občerstvenie, kávu, čaj, sušienky, zmrzlinu, 
importované alkoholické nápoje, tematické večere, fľašu vína na izbe, osušky, 
slnečníky a ležadlá pri bazénoch a na pláži zdarma, animačné programy, det-
ský miniklub, rôzne športové a zábavné aktivity. Program, resp. poskytovanie 
služieb v rámci ultra all inclusive v hotelovom režime 

All inclusive light je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov) s neobmedzeným množstvom vybraných nealko-
holických a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej výroby počas servíro-
vania plnej penzie alebo vo vyhradených hodinách v priestore na to určenom, 
prípadne ďalšie hotelové služby (napr. športoviská, animácie a pod.)
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Rozsah, obsah, kvalita, miesto a časové rozvrhnutie služieb all inclusive 
a ultra all inclusive je plne v kompetencii hotela a môže sa líšiť v závislosti 
od kategórie, triedy, ceny ubytovacieho zariadenia a zvyklostí danej kra-
jiny. Služby all inclusive a ultra all inclusive sú uvedené pri každom hoteli, 
ich obsah však môže byť manažmentom hotela počas sezóny upravený, 
preto popis v katalógu CK, prosím, berte ako orientačný. Vo väčšine ho-
telov v režime all inclusive je potrebné nosiť plastikový náramok. Za jeho 
stratu alebo zneužitie zodpovedá v plnej miere klient. Nevyužité služby all 
inclusive nie je možné finančne kompenzovať. V posledný deň pobytu je 
spravidla možné čerpať služby all inclusive do 10:00 hod., resp. 12:00 hod., 
pričom presné informácie dostanete priamo na mieste od pobytového 
delegáta CK. 

Stravovacie služby pri hotelovom ubytovaní začínajú v prvý deň pobytu 
v zahraničí spravidla večerou a končia raňajkami. V čase neskorého prícho-
du do hotela a skorého odchodu z hotela (mimo bežných prevádzkových 
hodín reštauračných zariadení) môže byť klientom servírovaná neskorá 
večera, resp. skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej kuchyne 
alebo formou stravných balíčkov, ak hotel takúto službu poskytuje. O po-
skytnutie stravného balíčka je potrebné požiadať zvyčajne deň vopred 
do 17,00 h. na recepcii. Upozorňujeme, že niektoré hotely služby stravných 
balíčkov neposkytujú vôbec a zákazníci, ktorí napríklad z dôvodu účasti 
na fakultatívnych výletoch nečerpajú stravu alebo služby all inclusive 
v hoteli, nemajú nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb. V prípade 
zmeškania stravy zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu neskorého príchodu 
alebo skorého odchodu z hotela nie je možné zmeškanú stravu nahradiť. 
Vo väčšine hotelov platí z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia 
vlastných jedál a nápojov do izby (výnimkou sú hotely apartmánového 
typu vybavené kuchynkou) a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov 
z jedálne alebo reštaurácie hotela.  Podávanie nápojov v plastových, 
resp. v akrylátových pohároch (i v hoteloch vyššej triedy) je možné najmä 
z dôvodov bezpečnosti klientov (pohyb bosými nohami) a s ohľadom na 
legislatívu danej krajiny. 

V prípade ubytovania v apartmánových domoch stravovanie nie je zahr-
nuté v cene zájazdu. Vo vybraných destináciách vám však napriek tomu 
vieme za poplatok zabezpečiť polpenziu, prípadne raňajky, resp. večere. 

UBYTOVANIE

Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné, a preto sa 
v našej ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od najjednoduchších 
až po najluxusnejšie, aby sme tak uspokojili požiadavky každého. Len 
na vás záleží, akú kategóriu (hotelový komplex, hotel, pavilón, vilka, de-
pandance, aparthotelový komplex, bungalov, apartmán, štúdio) a triedu 
(1 až 5 hviezdičiek, resp. 2 až 6 slniečok) ubytovania si zvolíte. Každé 
ubytovacie zariadenie je vybavené vlastným hygienickým zariadením 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC). Najčastejšie sa ponúka na výber 
práve hotel. Triede hotela (či iného ubytovacieho zariadenia hotelového 
typu) zodpovedá i forma a pestrosť stravovania i kvalita a rozsah služieb. 
Hotelové komplexy/hotelové rezorty (resp. aparthotelové komplexy) sú 
veľké hotelové (aparthotelové) areály, kde môžete zväčša nájsť hlavnú 
časť s recepciou a spoločenskými priestormi a ubytovacie jednotky, ktoré 
môžu byť buď súčasťou hlavnej budovy, alebo môžu stáť samostatne ako 
oddelené časti. Kvalita i rozsah ubytovania v hlavnej budove či v sused-
ných budovách je však totožná (pokiaľ nie je uvedené inak). Väčšinou 
v Chorvátsku a Čiernej Hore sa stretnete s kategóriami pavilón, vilka, de-
pandance a bungalov. Sú to zariadenia s ubytovaním v izbách hotelového 
typu, pričom stravovanie a ostatné ponúkané služby sú zväčša zabezpe-
čené v centrálnej budove alebo hoteli. 

Vybrané hotely disponujú rodinnými izbami - ide o rozmerovo väčšie 
izby, vo väčšine prípadov úplne alebo čiastočne oddelené dve miestnosti, 
kde sa nachádzajú lôžka pre minimálne 4 osoby. 

Niektoré hotely (zvyčajne vyššej triedy) ponúkajú ubytovanie v tzv. sui-
tách. Jedná sa o komfortnejšie a priestrannejšie ubytovanie v 2-lôžkových 
hotelových izbách (s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek), väčšinou i s vnútor-
ným sedením v oddychovej zóne.

Hotelový apartmán je vyššia forma ubytovania s 2 klasickými lôžkami 
a 1-2 prístelkami, kde nájdete oddelenú spálňu a dennú obývaciu časť, 
pričom vo vybraných kapacitách je apartmán obohatený i o vybavenú 
kuchynku. Obdobou je hotelové štúdio pre max. 5 osôb s 1 alebo 2 miest-
nosťami a vlastným kuchynským kútom.  

Rodiny s deťmi často ocenia ubytovanie v cenovo ľahko dostupných 

apartmánových domoch bez stravovania, kde si stravu môžu pripraviť 
sami. Tieto apartmány a štúdiá sú totiž naviac vybavené kuchynskou linkou, 
základným riadom, dvojplatničkou a chladničkou. Doporučujeme vziať si 
so sebou doplnkovú kuchynskú výbavu ako napr. sitko, otvárač na konzer-
vy, nôž, prípadne potreby na umývanie riadu a pod. Kúpeľne ubytovacích 
zariadení nižších tried a apartmánov nie sú vybavené mydlom ani inými 
hygienickými či toaletnými potrebami. Apartmán je zariadenie vhodné 
zväčša pre 4 – 5 osôb a vždy sa v ňom nachádzajú dve oddelené miestnosti 
slúžiace na prenocovanie, pričom spravidla v jednej z nich je vstavaný 
kuchynský kút. Štúdio je určené pre 2 – 3 osoby a je to najčastejšie jedna 
miestnosť, ktorej vybavenie je rovnaké ako pri apartmáne. V Taliansku sú 
zákazníci povinní uhradiť po príchode vratný depozit a v deň odchodu 
vyčistiť kuchyňu. V prípade, že je apartmán vrátený v riadnom stave s čistou 
kuchyňou a jej vybavením, depozit je pri odchode vrátený v plnej výške.  

Rozmer manželských lôžok v ubytovacích kapacitách v jednotlivých desti-
náciách sa môže líšiť, šírka manželského lôžka sa pohybuje od 120 cm. 

Prístelka – dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré 
je možné využiť vo väčšine ubytovacích zariadení. V niektorých prípadoch 
ide o lôžko menších rozmerov alebo rozkladacie lôžko, určené najmä pre 
deti. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny  
3 a 4-lôžkových izieb, pričom podlahová plocha týchto izieb môže byť 
totožná s plochou 2 lôžkových izieb. V ponuke sú aj 4-lôžkové izby hotelo-
vého typu s 1 manželskou a 1 poschodovou posteľou. Treba si uvedomiť, 
že menšie pohodlie v 3 až 4-lôžkovej izbe je zohľadnené nižšou cenou 
pre osoby na prístelke. Prístelkou môže byť aj pohovka, rozkladací gauč, 
rozkladacie kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúva-
cie lôžko a pod. 

Infant – medzinárodný pojem pre dieťa od 0 do 2 rokov, ktoré nemá 
nárok na žiadne služby (ubytovanie a stravovanie) a platí len povinné 
príplatky (poistenie, letiskové poplatky a iné). 

Jednolôžkové izby – niektoré hotely ponúkajú aj 1-lôžkové izby, kto-
ré sú zvyčajne menšie ako štandardné izby a môže sa stať, že poloha 
a vybavenie takýchto izieb nie sú tak dobré ako pri 2-lôžkových izbách 
(1-lôžkové izby napr. nemusia mať balkón a pod. ) Za 1-lôžkové izby sa 
väčšinou účtuje príplatok. V prípade, že ubytovacie zariadenie nemá k dis-
pozícii 1-lôžkové izby a 1 osoba obsadí 2-lôžkovú izbu, účtuje sa jej vždy 
príplatok za nevyužité druhé lôžko. Pokiaľ to situácia umožňuje a klient 
- jednotlivec si to želá, môžeme po vzájomnej dohode dvoch jednotlivcov 
spojiť do 2-lôžkovej izby. V tom prípade im príplatok za 1-lôžkovú izbu 
nebude účtovaný. O výške príplatku za jednolôžkovú izbu sa informujte 
v pobočkách CK. 

Výhľad na more, resp. izba obrátená na morskú stranu – izba väčšinou 
s balkónom a s priamym alebo s bočným výhľadom na more, ktorému 
môže čiastočne brániť zeleň alebo časť budovy. Ide o bližšiu špecifikáciu 
umiestnenia izby, v tomto prípade s orientáciou k moru. 

Izby s balkónom – vo väčšine ubytovacích kapacít je zabezpečené ubyto-
vanie v izbách s balkónom, resp. s terasou bezplatne. Avšak niektoré hote-
ly disponujú iba istým konkrétnym počtom izieb s balkónom, preto môže 
byť v týchto kapacitách za izbu s balkónom inkasovaný extra príplatok.

Špeciálne požiadavky sú individuálne vami vyslovené priania ohľadom 
ubytovania, napr. v konkrétnej izbe, resp. sedenia v autobuse..., ktoré nie 
sú za poplatok. Pri kúpe zájazdu môžete vysloviť špeciálnu požiadavku, 
ako napr. ubytovanie na prízemí, na poschodí, s výhľadom na bazén, resp. 
na more, ubytovanie vedľa známych, rodiny, alebo sedenie v autobuse 
v prednej časti a pod. Taktiež je našou maximálnou snahou zabezpečiť 
pre vás ubytovanie v izbách vedľa seba a túto vašu požiadavku i vopred 
nahlasujeme na recepciu ubytovacieho zariadenia. Rozdelenie izieb je 
však plne v kompetencii hotela (ten vychádza z momentálnej obsadenosti 
izieb), z toho dôvodu sa najmä počas hlavnej sezóny môže stať, že napriek 
vašej požiadavke a našej snahe nebudete ubytovaní vedľa seba, i keď sa 
jedná o jednu rodinu, či skupinu osôb, nakoľko hotel nebude mať takéto 
izby k dispozícii. Naša CK sa bude maximálne snažiť tieto požiadavky spl-
niť, avšak tie nemôžu byť pred odchodom na zájazd zo strany CK záväzne 
potvrdené, nakoľko sa nejedná o platenú službu. Pokiaľ sa špeciálne 
požiadavky nepodarí zaistiť, naša CK vám nemôže poskytnúť kompenzáciu 
ani zľavu, nakoľko na tieto požiadavky nevzniká právny nárok. 

V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť klimatizácia v izbách 
riadená centrálne recepciou hotela, to znamená môže byť spustená počas 
hodín uvedených na recepcii a počas sezóny vo vymedzenom období 
(zväčša od 15. 6. do 15. 9.)
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Všeobecné informácie

Ponúkame vám ubytovanie v prevažne garančne nakontrahovaných 
kapacitách. V praxi to znamená, že ubytovacie kapacity sú prostred-
níctvom nášho zahraničného partnera vopred dohodnuté a zaplatené. 
CK nemôže ovplyvniť čas prideľovania jednotlivých izieb. Táto činnosť 
je plne v kompetencii prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Podľa 
medzinárodných štandardov môžu byť klienti ubytovaní v deň príchodu 
až po 14. 00 hod. (resp. 15,00 hod. ) a v deň odchodu sú povinní uvoľniť 
izbu, resp. apartmán, či štúdio do 10. 00 hod. , prípadne skôr (pokiaľ to 
vyžaduje časový harmonogram odchodu). Čas odchodu bude uvedený 
na informačnej tabuli, resp. v informačnej knihe CK, ktoré  sa nachádzajú 
v každom ubytovacom zariadení. 

Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní sa 
na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších 
skupinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať 
k dlhším čakacím dobám, pričom miestny zástupca CK, resp. delegát musí 
pokračovať v transfere s ostatnými turistami do ďalších hotelov. 

Ďalej upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a pod-
mienky TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytovacieho 
zariadenia sám zakúpením programov a tiež, že z rôznych dôvodov môžu 
kedykoľvek nastať výpadky siete wifi tak na izbe ako aj vo vyhradených 
priestoroch hotela. 

Dovolenka je pre turistov spojená aj s nočným životom a zábavou. Preto 
sú niektoré strediská plné zábavných podnikov, v ktorých je obvykle 
hlučná prevádzka a CK nemôže garantovať úplný pokoj. 

OSTATNÉ

Ležadlá a slnečníky na pláži sa prenajímajú za poplatok (pokiaľ nie je 
v katalógu uvedené inak). Ich počet je obmedzený a nezodpovedá presne 
počtu ubytovaných hostí v hoteli. Hotely zvyčajne neakceptujú obsade-
nie si ležadiel na viacerých miestach pri bazéne a na terase súčasne alebo 
tiež skoro ráno pred prevádzkovou dobou bazénových komplexov. Hygie-
nická nezávadnosť vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. Preto 
z hygienických dôvodov kontroly a výmeny vody môžu byť bazény počas 
sezóny nevyhnutnú dobu mimo prevádzky.  Zvyčajne sú bazény v hote-
lových zariadeniach počas letnej sezóny k dispozícii od 08:00 do 18:00. 
O časovom harmonograme prevádzky tobogánov, šmykľaviek a iných 
hotelových atrakcií rozhoduje výlučne hotel, preto sa informujte, prosím, 
na recepcii o obmedzeniach. Vnútorné bazény môžu byť na základe roz-
hodnutia hotelového manažmentu počas letnej sezóny mimo prevádz-
ky. Väčšina pláží je verejná a prístupná i miestnemu obyvateľstvu, kde 
nemožno vylúčiť možnosť využívania sprchy za poplatok. Čistenie pláží je 
obvykle v kompetencii obcí. CK nemôže vylúčiť, že klimatické podmien-
ky, vietor, príliv a odliv a morské prúdy spôsobia nánosy, náplavy napr. 
rias, vodných tráv a pod. , čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám 
podmienok na pláži. Tento faktor je však zo strany CK neovplyvniteľný 
a nezakladá zákazníkovi nárok na finančnú náhradu alebo kompenzáciu. 
CK ani hotely preto nezodpovedajú za kvalitu, čistotu, údržbu a stav pláže 
okrem prípadu, že sa jedná výlučne o súkromnú hotelovú pláž. Vzdiale-
nosť k pláži udáva orientačnú vzdialenosť od pláže k najbližšej časti areálu 
ubytovacieho zariadenia (komplexu). 

V  prímorských krajinách sa zvyčajne nepoužíva na  pitie a  varenie voda 
z vodovodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzatvo-
rených fľašiach. V  niektorých krajinách nie je voda z  vodovodu vhodná 
ani na umývanie zubov. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solár-
nym ohrevom vody tečie v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo pri ne-

priaznivom počasí vlažná voda. Počas exponovaných hodín môže taktiež 
dochádzať k  zníženiu tlaku vo vodovodných potrubiach, čím sa znižuje 
distribúcia vody na vyšších poschodiach ubytovacích zariadení. V niekto-
rých krajinách môže dochádzať k opakovaným (krátkodobým) výpadkom 
elektrickej energie a v zásobovaní vodou, čo má za následok i dočasnú ne-
funkčnosť klimatizácie a ostatných elektrických zariadení. 

K prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienkami patrí 
aj hmyz či výskyt domácich zvierat prípadne drobného vtáctva v exteriéri 
hotelov alebo na plážach. Ich výskyt však neznamená, že ubytovanie, 
resp. hotelové stredisko nie je čisté alebo je nehygienické. Preto odporú-
čame i napriek snahe hotelierov o elimináciu hmyzu pribaliť si do príruč-
nej batožiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách nechránené 
potraviny. 

Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata dokladov, 
lekárske ošetrenie a hospitalizácia, ...), je potrebné túto riešiť priamo 
s poisťovacou spoločnosťou v zmysle poistných podmienok, ktoré sú 
k dispozícii na všetkých pobočkách CK. 

KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Vzhľadom na to, že v jednotlivých krajinách sú rôzne kritériá a rôzne ozna-
čenia kvality ubytovacích zariadení (mnohokrát sa stáva, že ubytovacie 
zariadenia tej istej kategórie a triedy sa kvalitou a úrovňou svojich služieb 
môžu v rôznej miere líšiť), pre vašu objektívnu a jednotnú orientáciu sme 
ich zaradili podľa vlastného hodnotenia. Počtom slniečok sme vyjad-
rili celkový dojem z jednotlivých zariadení, pričom berieme do úvahy 
nasledovné kritériá: kvalita ubytovania, kvalita a pestrosť služieb, celková 
poloha, vybavenie hotela, resp. areálu, bohatosť stravy a doplnkové služby 
(viď tabuľka). Pri ubytovacích zariadeniach hotelového typu (pavilón, vilka, 
depandance, bungalov) sa berú do úvahy i služby centrálnych budov 
a rekreačného areálu ako celku. Čím vyšší je počet slniečok, tým je uby-
tovacie zariadenie kvalitnejšie. Upozorňujeme, že toto naše hodnotenie 
nemusí vždy zodpovedať oficiálnej triede používanej v hostiteľskej krajine. 
CK na základe spoľahlivej znalosti miestnych pomerov a v spolupráci so 
zahraničnými partnermi vybrala všetky ubytovacie kapacity tak, aby cena 
zodpovedala ich kvalite a zároveň aj požiadavkám klienta. O ubytovacom 
zariadení, ako aj o rozsahu a štruktúre jeho základných služieb sa dočítate 
v našom katalógu. Hodnotenie ubytovacích zariadení - tabuľka viď nižšie. 

Pozn.: niektoré ubytovacie zariadenia svojím vybavením, polohou, kvalitou 
a rozsahom služieb či inými charakteristikami čiastočne spĺňajú požiadav-
ky vyššej triedy. Takýmto zariadeniam sme pridali polslniečko 

Oficiálne hodnotenie udáva oficiálnu triedu v zmysle platnej legislatívy 
štátu, kde sa ubytovacie zariadenie nachádza. 

CESTOVANIE S DEŤMI

Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav a určení spôsobu 
ubytovania (príp. typu lôžka) dieťaťa je dosiahnutý vek dieťaťa a počet 
dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. V každom cenníku je 
uvedené, do akého veku môže dieťa čerpať prípadné nižšie ceny služieb 
a zľavy, resp. do akého veku a za akých podmienok má dieťa ubytovanie, 
resp. stravovanie, príp. služby all inclusive, resp. ultra all inclusive zadar-
mo. Pod vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa nesmie dovŕšiť v deň 
príletu, resp. návratu do SR (dieťa do 2 rokov nesmie v deň príletu do SR 
dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov nesmie v deň príletu, resp. návratu do SR 
dovŕšiť 12 rokov a pod.). Detskú postieľku vyžiadame na základe vášho 

jednoduché ubytovacie zariadenia vybavené starším nábytkom, vlastné hygienické zariadenie,  
obmedzená ponuka doplnkových služieb, vhodné pre menej náročných zákazníkov

ubytovacie zariadenie strednej triedy so štandardnými doplnkovými službami  
(prevažne s bazénom, klimatizáciou a TV, príp. iné) pre stredne náročných zákazníkov

ubytovacie zariadenie vyššej strednej triedy, kde pestrosť a rozsah služieb uspokoja i náročnejších zákazníkov

zariadenie vyššej triedy, kde poloha a celková úroveň ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb  
uspokojí aj náročných zákazníkov 

hotely pre našich najnáročnejších zákazníkov
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želania, v prípade, že ňou hotel disponuje. Niektoré hotely poskytujú 
detskú postieľku zdarma, iné za poplatok a v niektorých hoteloch nemajú 
detské postieľky vôbec k dispozícii. Odporúčame vám vopred sa informo-
vať v CK. Vzhľadom na špecifické osobné potreby malých detí (špeciálna 
detská strava, plienky, nočník a pod. ) odporúčame zobrať so sebou 
dostatočné množstvo zásob a vybavenie na celý pobyt, keďže ubytovacie 
zariadenia takéto vybavenie neposkytujú, ani nepredávajú. 

FOTOGRAFIE A POPIS KAPACÍT 

V našom katalógu nájdete popis a ilustračné, hotelové a nami vyhoto-
vené fotografie ubytovacích zariadení. Každé ubytovacie zariadenie má 
niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a vybavením, resp. 
môžu mať iný dizajn, farbu, atď. Upozorňujeme, že vzhľadom k tomu, že 
hotely môžu izby zariadiť v rôznych farebných, dekoratívnych, sanitárnych 
či nábytkových prevedeniach, fotografia hotelovej izby v katalógu nemusí 
presne zodpovedať vám pridelenej izbe, prípadne interiér, či exteriér 
ubytovacieho zariadenia môžu byť vzhľadom na čas vyhotovenia fotografie 
odlišné (napr. iný typ nábytku, iné farebné prevedenie a pod.) Izba, ktorú 
si v našej CK zakúpite, však vždy spĺňa opis vybavenia uvedený v časti 
ubytovanie pri každom hoteli v katalógu. Súčasťou katalógu sú i takzvané 
ilustračné fotografie, ktoré dopĺňajú predstavu o danej destinácii. Popis 
jednotlivých ubytovacích zariadení a ich okolia ako aj popis hotelových 
služieb zodpovedá skutočnosti známej k 12. 11. 2014.  
CK nemôže zodpovedať za prípadné zmeny, ktoré nastali neskôr (napr. 
začatie stavebnej činnosti v okolí a pod. ) Rovnako nie je v kompetencii 
CK ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia na kvalitu služieb 
(ako napr. krátkodobé znečistenie mora a pláží v dôsledku nepriaznivého 
počasia, búrky a iné živelné pohromy, ktoré môžu viesť k dočasnému ob-
medzeniu spotreby vody, či elektrickej energie, ďalej napr. zmena majiteľa 
ubytovacej kapacity a tým i zmena rozsahu služieb, doplnkových služieb 
a pod.) CK ako i majitelia – prevádzkovatelia jednotlivých ubytovacích ka-
pacít taktiež nemôžu niesť zodpovednosť za vzhľad či úpravu pozemkov 
susediacich s danou kapacitou, nakoľko tieto pozemky nie sú jej súčasťou. 

VOUCHER

Je účastnícky poukaz – doklad potvrdzujúci rozsah služieb, ktoré sú uve-
dené v zmluve o obstaraní zájazdu. Tieto služby ste si zakúpili a budete 
ich čerpať. Pri ubytovaní sa väčšinou odovzdáva majiteľovi apartmá-
nového domu, resp. na recepcii hotela alebo priamo delegátovi, ktorý 
zastupuje CK v mieste pobytu. Na účastníckom poukaze je uvedený čas 
a miesto odchodu autobusu, resp. čas a miesto zrazu na letisku. Pri indivi-
duálnej doprave je uvedené miesto a orientačný čas možnosti ubytovania 
sa v danej kapacite. Voucher obdržíte po zaplatení celej čiastky zájazdu, 
približne 7 dní pred odchodom zájazdu. Pozn. : bližšie informácie o vami 
vybranej krajine a o doprave obdržíte spolu s voucherom. V prípade, že 
máte o dané informácie záujem ešte pred samotnou kúpou zájazdu, tieto 
podrobnejšie informácie sú k nahliadnutiu na každej pobočke CK. Infor-
mácie sú orientačné, čerpané z predchádzajúcej letnej sezóny. 

DELEGÁT CK, RESP. STÁLY ZÁSTUPCA CK

O vašu bezproblémovú dovolenku sa budú starať skúsení slovensky, resp. 
česky hovoriaci delegáti so znalosťami miestnych pomerov, ktorí organi-
zujú informačné stretnutia, transfery z letiska a na letisko a sprostredkú-
vajú predaj fakultatívnych výletov. Pokiaľ sa vyskytne počas vášho pobytu 
akýkoľvek problém, delegát je vám k dispozícii osobne i telefonicky na 
telefónnom čísle, ktoré je uvedené na informačnej tabuli CK v každom 
ubytovacom zariadení. Delegát je osobou, ktorá je oprávnená prijímať 
a vybavovať reklamácie počas vášho pobytu. Delegát CK nemusí byť 
ubytovaný vo vami zakúpenom ubytovacom zariadení. 

Sprievodca CK – so sprievodcom CK sa stretnete zväčša pri poznávacích 
a pobytovo-poznávacích zájazdoch. Pri poznávacích zájazdoch sa sprie-
vodca venuje skupine počas zájazdu, poskytuje odborný výklad a obvykle 
je ubytovaný v tom istom ubytovacom zariadení.

FAKULTATÍVNE VÝLETY 

Vo všetkých nami ponúkaných destináciách vám delegát sprostredkuje pre-
daj fakultatívnych výletov v miestnej mene priamo na mieste vášho pobytu. 
Za organizáciu výletu (ktorý si zakúpite u delegáta) a jeho program plne 
zodpovedá zahraničná partnerská CK, pričom ponuka a popis jednotlivých 

vybraných výletov v katalógu CK sú orientačné. Presný popis i program však 
nájdete v info knihe, časový harmonogram i ceny jednotlivých fakulta-
tívnych výletov sú uvedené aj na informačnej tabuli CK nachádzajúcej sa 
v každom ubytovacom zariadení CK a podrobne vás o nich budú informovať 
priamo na mieste pobytu naši delegáti. V prípade akejkoľvek nespokojnosti 
s organizáciou, resp. s priebehom výletu zakúpeného u delegáta, je nutné 
reklamáciu riešiť priamo na mieste s organizátorom výletu – partnerskou CK 
a to prostredníctvom nášho delegáta, nakoľko sa nejedná o produkt CK SE-
NECA TOURS, spol. s r.o., naša CK nie je kompetentná tieto reklamácie riešiť. 

KLUBOVÁ DOVOLENKA

V sezóne 2015 vám opäť ponúkame počas prázdninových mesiacov 
(júl, august) animačný program, ktorý v rámci klubovej dovolenky pod 
názvom  “SENECA KLUB“ zabezpečujeme vo vybraných ubytovacích kapa-
citách. Skúsení slovensky hovoriaci animátori pre vás pripravia celodenný 
animačný program pre deti i dospelých, resp. v hotelových komplexoch 
vyššej triedy je spravidla slovenský animátor súčasťou medzinárodného 
animačného tímu. Rôzne súťaže, pohybové hry, moderné uvoľňovacie 
cvičenia, aerobik či detský mini klub vám určite spríjemnia chvíle odpo-
činku vám aj vašim deťom. Upozorňujeme však, že animátori nezodpove-
dajú za neplnoleté deti, ktoré sa zúčastňujú klubových aktivít. Orientačný 
popis aktivít je uvedený vždy priamo pri danej ubytovacej kapacite ozna-
čenej ikonou  “SENECA KLUB“.  Klubové aktivity sú zvyčajne určené pre 
deti vo veku 4 - 12 rokov a tiež pre dospelých, ich presný program nájdete 
po príchode do ubytovacej kapacity na informačnej tabuli CK. 

DOPRAVA

Individuálna doprava – pokiaľ ste sa rozhodli použiť vlastné auto ako 
spôsob dopravy, pri preberaní účastníckeho preukazu obdržíte bližšie 
orientačné informácie ohľadom odporúčaných trás, cien pohonných 
hmôt, ubytovania atď. (týka sa destinácií Chorvátsko, Čierna Hora, Albán-
sko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko). Pri individuálnej doprave začína 
zájazd o deň neskôr a končí sa o deň skôr, ako sú termíny pre autobusovú 
dopravu. Po príchode do ubytovacej kapacity sa môžete ubytovať na zá-
klade účastníckeho poukazu (voucher), podľa pokynov i bez asistencie 
delegáta. 

Autobusová doprava – dopravu zabezpečujeme predovšetkým auto-
busmi našich zmluvných partnerov. Dobrý technický stav a servis, ako 
i dlhoročné skúsenosti profesionálnych vodičov sú zárukou bezproblémo-
vej a bezpečnej jazdy. Počas cesty sa uskutočňujú pravidelné technické 
prestávky v dĺžke cca 20 minút, počas ktorých je možné zakúpiť si teplé 
i studené nápoje. Vzhľadom k tomu, že nami ponúkaná autobusová dopra-
va do Chorvátska, Čiernej Hory, Albánska, Bulharska, Rumunska a Talianska 
je kyvadlová (tj. nepravidelná, charterová), ako i vzhľadom k možným 
nepredvídateľným okolnostiam počas cesty, ktoré ako CK nemôžeme 
žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako napr. dopravná situácia na cestách, 
nadmerné čakanie na hraničných prechodoch, zhoršené klimatické 
podmienky, prípadné technické problémy a pod.), môže dôjsť k meškaniu 
dopravy pri ceste do ako i z letovísk oproti plánovaným časom príchodu, 
resp. odchodu. 

Trasy cesty sú stanovené nasledovne: do Chorvátska cez Maďarsko, 
do Čiernej Hory cez Maďarsko a Chorvátsko, do Albánska cez Maďarsko, 
Chorvátsko a s prestupom v Čiernej Hore, do Bulharska cez Maďarsko, 
Srbsko alebo Rumunsko, do Rumunska cez Maďarsko, do Talianska cez 
Rakúsko. Pri poznávacích a pobytovo-poznávacích zájazdoch je trasa 
autobusu uvedená v opise programu daného zájazdu. 

Čas prepravy - pri autobusových pobytových zájazdoch je nutné si uve-
domiť, že čas prepravy do destinácie sa líši v závislosti od vami zvoleného 
letoviska a ubytovacej kapacity, preto časy prepravy, o ktorých ste sa 
informovali v pobočkách, považujte za orientačné. Týka sa to i poznávacích 
a pobytovo-poznávacích zájazdov. 

Autobusové miestenky – náš počítačový software pridelí miestenku zdar-
ma všetkým zákazníkom autobusových zájazdov v takom poradí, v akom 
za zájazd zaplatili. V praxi to znamená, že klient, ktorý si zájazd objedná 
a zaplatí skôr, má zaistené miesto v prednej časti autobusu, pokiaľ to zasa-
dací poriadok daného typu autobusu umožňuje. V autobusoch sú všetky 
sedadlá považované za plnohodnotné, t. j. aj tie, ktoré majú obmedzený 
rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú obsadzované bez 
nároku na zľavu.
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Všeobecné informácie

Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečujeme diaľ-
kovými klimatizovanými autobusmi s audio-video zariadením, vysokými 
sklopnými sedadlami, predajom teplých a studených nápojov, plnou 
klimatizáciou a izolačným zasklením. 

Značka, resp. výrobca autobusu nie sú z hľadiska kategorizácie autobusov 
určujúcim faktorom. Diaľkový klimatizovaný autobus môže byť aj značky 
Karosa, ak spĺňa vyššie uvedené kritériá. Preprava klientov po území SR 
môže byť v prípade malého počtu záujemcov o zvoz zabezpečovaná 
zvozovým mikrobusom, osobným autom alebo autobusom, ktorý nemusí 
spĺňať kritériá diaľkového klimatizovaného autobusu. Doprava diaľkovým 
klimatizovaným autobusom je garantovaná od hraníc SR.  

Nástupné miesta – za nástupné miesta CK SENECA TOURS, spol. s r.o. 
je považovaná Bratislava, resp. Košice (naplánovanie trasy a hlavného 
výstupného miesta Bratislava, alebo Košice je pri spiatočnej ceste plne 
v kompetencii nášho zmluvného prepravcu, ktorý zohľadňuje prísne 
bezpečnostné normy). Nástupné miesta a zvoz z miest Senec, Trnava, 
Piešťany, Trenčín, Nitra, Komárno, Dunajská Streda, Banská Bystrica, 
Lučenec, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, Michalovce je doplnková služba 
našej CK. Pre realizáciu zvozu z vybraného nástupného miesta je prvo-
radý záujem klientov. V prípade, že bude v danom meste minimálne 10 
záujemcov, CK vie takúto službu zabezpečiť.

V prípade, že budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to dané tým, 
že vodiči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá je 
pre autobusy pomerne obmedzená a ktorá je často kontrolovaná zo 
strany polície aj spätne, prostredníctvom tachografických krúžkov. 

Cestujúcim zabezpečíme prepravu z jednotlivých nástupných miest 
na území SR do miesta ich pobytu, t. j. až do prístupnej blízkosti uby-
tovacieho zariadenia. V hlavnej sezóne sa však môže stať, že autobusy 
sa nedostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích 
zariadení, nakoľko sú často miestne komunikácie úzke, resp. zablokované 
parkujúcimi autami individuálne cestujúcich klientov. Vzhľadom k po-
merne veľkému počtu letovísk, do ktorých organizujeme prepravu, môže 
v rámci jednotlivých autobusov dochádzať pri ceste do letoviska, resp. pri 
návrate k prestupom, odkiaľ klienti pokračujú po príchode prestupového 
autobusu. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu cestujúcich z jed-
notlivých nástupných miest alebo letovísk (v mimosezónnych termínoch 
autobusy zachádzajú do väčšieho počtu letovísk, pričom si vyhradzujeme 
právo určenia trasy, resp. zmeny). 

Kombinovaná doprava – patrí vďaka cenovej výhodnosti a svojej poho-
dlnosti k obľúbenému spôsobu dopravy. Naša CK vám ponúka tento typ 
v okrajových termínoch (v júni a v septembri) v Bulharsku, Rumunsku 
a v Albánsku. Ide o kombinácie diaľkový klimatizovaný autobus–lietadlo, 
resp. lietadlo–diaľkový klimatizovaný autobus. 

Orientačné ceny zvozových prepráv sú polovicou cien zvozových prepráv 
pri leteckej a autobusovej doprave. Podrobné informácie žiadajte v po-
bočkách CK SENECA TOURS, spol. s r.o.

Letecká doprava – je prevažne zabezpečená leteckou spoločnosťou TRA-
VEL SERVICE, a. s. formou charterových letov (lety organizované našou 
CK, nie pravidelné linkové lety) novými modernými lietadlami typu Airbus 
A320, resp. Boeing 737-800 new generation. V menšej miere využívame 
služby aj iných prepravcov, napríklad Onur Air, Free Bird, Tailwind Airlines 
(Cyprus-sever), Fly Dubai (SAE). Ide zväčša o garantované lety, ktoré sú na-
šou CK vopred dohodnuté a zaplatené. Letenky sú v ekonomickej triede. 

Servis počas letu. Počas letov trvajúcich menej ako 2 hod a pri letoch 
na poznávacie a pútnické zájazdy (ak nie je uvedené inak) sú na palube 
lietadla servírované studené a teplé nealkoholické nápoje. Pri letoch 
trvajúcich viac ako 2 hod je na palube lietadla servírovaná studená 
strava, studené a teplé nealkoholické nápoje. Pri výbere nášho hlavného 
leteckého partnera, spoločnosti TRAVEL SERVICE, sme zohľadnili profesi-
onálnu úroveň služieb a česky, resp. slovensky hovoriaci personál. V našej 
ponuke sú zväčša denné lety, v obmedzenej miere lety večerné, či nočné. 
Zamedziť prípadnému meškaniu lietadla nie je v kompetencii CK. CK nemá 
vplyv na určovanie letových časov, ani nie je v moci CK ovplyvniť prípadné 
meškanie (technické, prevádzkové dôvody, vplyv počasia, príp. iné) alebo 
zmenu odletových časov. 

Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identity a odovzdá-
vaní batožiny - tzv. “check-in” a CK nemá na toto prideľovanie vplyv. Bližšie 
informácie ohľadom batožiny, váhových a bezpečnostných limitov a pod. sú 
uvedené v pokynoch na cestu, ktoré dostanete spolu s voucherom.  

Upozorňujeme, že let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne, aj celkom 
presahovať do nasledujúceho dňa. V prípade nočných letov, kedy je 
príchod alebo odchod do/z hotela realizovaný v nočných alebo skorých 
ranných hodinách, hotel účtuje celú noc, teda celú cenu ubytovania 
(od 14,00 h. do 09,00 h. nasledujúceho dňa). Zmeny letových časov sa 
nedajú vylúčiť a môžu sa uskutočniť aj niekoľko hodín pred plánovaným 
odletom v dôsledku nepriaznivého počasia, prevádzkových problémov letísk 
alebo leteckých spoločností, preplnenia vzdušných letových trás a pod. 

Letové časy a letový plán stanovuje letecká spoločnosť. Odporúča-
me vám dostaviť sa na letisko min. 2 hodiny pred plánovaným časom 
odletu. V prípade vášho oneskorenia alebo omeškania CK nezodpovedá 
za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani 
v prípade nevycestovania.

Väčšina destinácií má priame letecké spojenie (z Bratislavy, resp. Košíc, 
resp. Popradu, resp. Sliača priamo na letisko cieľovej destinácie), avšak pri 
vybraných destináciách je možný let s medzipristátím na letisku mimo 
cieľovej destinácie.

ZDRAVOTNÉ PREDPISY A FORMALITY 

Do žiadnej z nami ponúkaných destinácií nie je nevyhnutné vybavovať 
zvláštne povinné zdravotné formality a očkovanie. 

CENNÍKY 

Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú v eurách (€, EUR), ak nie je 
uvedné inak. Ubytovacie služby sú v plnej miere účtované za každú, aj 
začatú noc ubytovania, a to v súlade s medzinárodnými štandardami. 

V katalógu nájdete prehľadné cenníky k leteckým zájazdom, zoradené sú 
podľa jednotlivých destinácií. Ceny sú kalkulované na počet prenocovaní, 
vrátane uvedeného stravovania podľa cenníka (ak sa nachádza v popise 
ubytovacej kapacity) a vrátane leteckej dopravy v ekonomickej triede 
(okrem leteckých zájazdov do Bulharska, kedy sa cena letenky extra 
pripočítava k cene ubytovania a stravovania). Cena zahŕňa taktiež služby 
delegáta CK alebo sprievodcu, DPH, príp. klub. 

Pri leteckých zájazdoch platí, že v deň príchodu do hotela, resp. v deň od-
chodu z hotela je v cene zájazdu zahrnutá strava, resp. all inclusive alebo ul-
tra all inclusive podľa času skutočného príchodu do hotela, resp. odchodu 
z hotela v zmysle vlastných hotelových pravidiel poskytovania stravovacích, 
resp. all inclusive/ultra all inclusive služieb. Tieto sa zvyčajne poskytujú naj-
skôr od 14,00 h. do 22,00 h. v deň príchodu a najneskôr do 10,00 h. alebo 
12,00 h. v deň odchodu.

K zájazdom individuálnou, resp. autobusovou dopravou sú cenníky uve-
dené podľa jednotlivých destinácií v prehľadnej forme podľa termínov. 
Cena je pri jednotlivých termínoch kalkulovaná na počet prenocovaní. 
Ak sa v popise ubytovacieho zariadenia nachádza forma stravovania, 
uvedené je zahrnuté v cene zájazdu podľa špecifikácie v cenníku. V cene 
sú ďalej zahrnuté služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH. V prípade 
autokarovej dopravy sa k cene zájazdu pripočítava cena dopravy kalkulo-
vaná s nástupom a výstupom v Bratislave, resp. pri vybraných destináci-
ách a termínoch i z Košíc. 

V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POVINNÉ PRÍPLATKY 

Letiskový poplatok a bezpečnostnú taxu, kúpeľný poplatok, resp. poby-
tovú taxu a víza si inkasujú niektoré správy štátov, letiská či iné inštitúcie 
a klient si ich buď kúpi priamo sám (napr. víza), alebo mu ich zaobstará CK 
pri kúpe zájazdu. 

-  letiskový poplatok, bezpečnostná taxa, emisné a servisné poplat-
ky vrátane transferov na mieste pobytu – je z časti poplatok, ktorý 
inkasuje správa letiska a letecká spoločnosť. Používajú ich na krytie ná-
kladov spojených s odbavovaním a ďalším servisom na letisku, a tiež 
povinných poplatkov spojených s  leteckou prepravou. Časť daného 
poplatku slúži na zaplatenie prepravy luxusnými klimatizovanými au-
tobusmi z letiska do ubytovacej kapacity a pri odlete z ubytovacej ka-
pacity na letisko. Tieto poplatky sa štandardne účtujú v jednej cene. 

- poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohon-
ných látok – nazývaný tiež ako palivový poplatok alebo palivový 
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príplatok je poplatok, ktorý odráža zvýšenie ceny dopravných nákla-
dov pre CK zo strany leteckých a autobusových dopravcov.

- poplatok za vízum a odletovú taxu  – do nami ponúkaných desti-
nácií sú pre slovenských občanov víza povinné pre vstup do Egypta.  
V Tunisku sa hradí odletová taxa formou kolku. Informáciu o spôsobe 
zabezpečenia víz a kolkov obdrží klient pred zakúpením zájazdu v CK. 

 - kúpeľný poplatok, resp. pobytová taxa a servisný poplatok. Po-
platky sú povinné v Chorvátsku, Čiernej Hore a v Bulharsku a platia sa 
pri kúpe zájazdu priamo v CK. Pobytová taxa (daň) v Taliansku a v Špa-
nielsku v závislosti od konkrétneho regiónu musí byť uhradená priamo 
na mieste pobytu v hoteli.

Poznámka: osoby, ktoré platia pri leteckých pobytových zájazdoch 
špeciálnu zníženú cenu letenky 290 € , resp. 250 € pri Zakynthos, Korfu, 
Grécku-Atény, Malte, Sardínii, Sicílii, Kalábrii, Sev. Cypre, Tunisku a Egypte, 
resp. 390 € pri destinácii SAE a všetky povinné príplatky, majú ubytovanie, 
prípadne stravovanie, resp. (ultra) all inclusive zdarma.

PRÍPLATKY

- poplatok za  komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a  asistenčných služieb CK vo výške 
2,50€ (KOMFORT) alebo 3,50€ (PLUS) na osobu a deň  počas celej dĺžky 
zájazdu vrátane cesty. Slúži v prvom rade k vašej ochrane v prípade ne-
predvídateľných udalostí. Podrobné informácie si, prosím, vyžiadajte 
na niektorej z našich pobočiek, prípadne od autorizovaného predajcu.  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ CK SENECA TOURS, spol. s r. o. , Lichnerova 40, 903 01 
Senec (ďalej len CK) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za 
účelom:

1. organizácie, tvorby, realizácie zájazdov ako kombinácie služieb a posky-
tovanie samostatných služieb cestovného ruchu v rozsahu: titul, meno, 
priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne 
číslo, podpis,

2. archivácie a možnosti overenia účasti na zájazde v minulosti v rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narode-
nia, telefónne číslo, podpis,

3. priameho marketingu CK a jej marketingových partnerov (tretích strán) 
spojeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov v rozsa-
hu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa zákazníka,

4. sprostredkovania poistenia medzi zákazníkom a poisťovacou spo-
ločnosťou v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová 
adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, podpis.

CK pri spracúvaní osobných údajov tieto spracúva v automatizovanom 
a v inom ako automatizovanom informačnom systéme. CK Informuje, že 
osobné údaje dotknutej osoby bude uchovávať v cestovných zmluvách 

o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) v automatizovanej a v inej ako 
automatizovanej podobe počas 4 rokov od uzatvorenia zmluvy v súlade 
s vymedzením archívnej lehoty v registratúrnom poriadku a zlikviduje 
ich ihneď po obdržaní písomného odvolania súhlasu alebo po uplynutí 
lehoty uvedenej v platnom registratúrnom pláne a poriadku.

CK vyhlasuje, že spracúvané osobné údaje použije len na vyššie uvedené 
účely. V súlade s § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 
Z.z. CK predpokladá, že osobné údaje budú poskytované tretím stranám 
a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. 
subjektom spolupracujúcim s CK, ktorými sú ubytovacie zariadenia, 
zasielateľské spoločnosti, Slovenská pošta, tlačiarenské spoločnosti, le-
tecké spoločnosti, dopravné spoločnosti a poisťovňa, pričom môže dôjsť 
k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. 

Doplňujúce informácie:

• Osoby oprávnené získavať osobné údaje v mene CK sú označené me-
novkou (menom a priezviskom) a funkciou na pracovnom stole v pre-
vádzkarni CK.

• Právnym základom spracúvania osobných údajov pri realizácii zájazdov 
je plnenie Zmluvy, v ktorej vystupujú dotknuté osoby buď ako jedna zo 
zmluvných strán alebo ako účastníci zájazdu, ktorí budú podľa Zmluvy 
služby čerpať.  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie 
Zmluvy.

• Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje 
a bez zbytočného odkladu informovať CK o zmene vo svojich osobných 
údajoch. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich posky-
tol.

• Zákazníci majú právo písomne namietať v CK proti poskytovaniu 
a využívaniu ich osobných údajov v poštovom styku za účelom zasielania 
ponukových a propagačných materiálov. CK v takom prípade vyhovie ich 
námietke do 30 dní od doručenia žiadosti.

• Prevádzkovateľ prehlasuje, že neposkytnutím osobných údajov za 
účelom sprostredkovania poistenia alebo účelom priameho marketingu 
spojeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov nevzni-
ká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

CK oznamuje, že zákazníkom garantuje a zaručuje všetky práva, ktoré 
majú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, a 
že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia 
Zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených 
predávajúcim. Poskytnuté údaje budú sprístupnené len zamestnancom 
CK a osobám, ktoré sú oprávnené ponúkať, predávať a poskytovať služby 
CK, ako aj osobám, ktoré dodávajú služby pre CK (vrátane cezhraničného 
toku), a to najmä za účelom ponuky, predaja alebo poskytovania služieb 
pre CK a jej marketingových aktivít.

Katalóg Leto 2015 je ponukovým a propagačným materiálom  
CK SENECA TOURS, spol. s r. o. , Lichnerova 40, 903 01 Senec,  
IČO: 17 640 270, zapísaná v Obchodnom registri  
Okr. súdu Bratislava I, odd. : Sro, vl. č. 12438/B. 

POPLATOK ZA ZVÝŠENIE DOPRAVNÝCH NÁKLADOV VRÁTANE CIEN POHONNÝCH LÁTOK 
Ceny leteniek, resp. ceny leteckých zájazdov boli kalkulované na základe referenčnej ceny leteckého paliva podľa zmluvy s leteckou spoločnosťou na úrovni 650 - 
850 USD/MT. Na základe skutočnej ceny leteckého paliva oznámenej leteckou spoločnosťou pre kalendárny mesiac apríl 2015, ktorá bude vyššia než 850 USD/MT, 
je letecká spoločnosť oprávnená zvýšiť dopravné náklady, resp. ceny leteniek v období apríl až október 2015 pre CK a následne CK je oprávnená v súlade s §741c 
Občianskeho zákonníka a článkom II ods. 2 písm. a) Zmluvných vzťahov jednostranným úkonom zvýšiť ceny leteckých zájazdov o tzv. "poplatok za zvýšenie 
dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok". V takom prípade CK bude účtovať všetkým zákazníkom okrem tých, ktorí uhradia do 31.3.2015 celú cenu 
zájazdu, poplatky nasledovne:

  Destinácia         850 - 1100 USD/MT 400 - 650 USD/MT

Letecké zájazdy do  Bulharska, Rumunska, Albánska, na ostrovy Korfu, Zakynthos, Grécko-Atény   + 20 Eur/osoba - 20 Eur/osoba

Letecké zájazdy do  Egypta, Turecka, Andalúzie, na Costa Blancu, Malorku, Sev. Cyprus, SAE    + 30 Eur/osoba - 30 Eur/osoba

Letecké zájazdy do  Tuniska, na Rodos, Krétu, Kos, Sicíliu, Kalábriu, Sardíniu, Maltu, do Izraela, poznávacie a pútnické zájazdy + 25 Eur/osoba - 25 Eur/osoba

Kombinované zájazdy (autobus+lietadlo, resp. lietadlo+autobus) - poplatok je stanovený vo výške polovice poplatku pre letecké zájazdy.

V prípade, že letecká spoločnosť oznámi pre kalendárny mesiac apríl 2015 cenu paliva od 400 do 650 USD/MT, CK zľavní ceny leteckých zájazdov o sumu uvedenú 
v tabuľke, resp. rozdiel ceny zájazdov kúpených do 31.3.2015 zákazníkom vráti. V prípade cien leteckého paliva nad 1100 USD/MT bude uplatňovaný alikvótny výpočet 
poplatku za zvýšenie dopravných nákladov podľa rovnakej metodiky.



Zmluvné vzťahy

I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Cestovná kancelária SENECA TOURS, spol. s r.o., so sídlom Lichnerova 40, 903 

01 Senec, IČO 17 640 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 12438/B, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje 
prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo splnomocnených 
externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK) a 

b) objednávateľ (zákazník) - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k  práv-
nym úkonom, ktorý uzatvoril s CK zmluvu o obstaraní zájazdu, resp. zájazd 
objednal písomnou objednávkou, a/alebo osoba, v prospech ktorej sa zmlu-
va uzatvorila, zájazd písomne objednal, resp. na ktorú sa zájazd previedol, 
pričom v  tomto prípade podpisujúci objednávateľ potvrdzuje, že je riadne 
splnomocnený uzatvoriť zmluvu v jej mene a v jej prospech. Za neplnoletú 
osobu Zmluvu podpisuje jej zákonný zástupca.

2) Zmluvný vzťah medzi CK a  objednávateľom sa riadi ustanoveniami zák. č. 
281/2001 Z.z. a  Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v  znení neskorších 
predpisov a týmito Zmluvnými vzťahmi. Vzniká uzatvorením zmluvy o ob-
staraní zájazdu resp. potvrdením písomnej objednávky (ďalej len Zmluva,) 
čím objednávateľ vyslovuje súhlas s  uzatvorením Zmluvy a  so zmluvnými 
vzťahmi. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v Zmluve ručí ob-
jednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

3) Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) zmluv-
ný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd 
(zaplatenie fakturovanej sumy na účet CK je jednoznačným prejavom slo-
bodnej a vážnej vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu s CK, prija-
tím všetkých zmluvných podmienok a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi), 
resp. podpísaním Zmluvy (rozhodujúci je okamih, ktorý nastane skôr).

4) Obsah Zmluvy vyplýva z  ponuky tohto katalógu, dodatočnej ponuky CK 
(napr. akcie, dotlač), objednávateľom potvrdených objednávok (napr. forfa-
itové zájazdy) a je v súlade s týmito Zmluvnými vzťahmi.

5) Zmluvou sa CK objednávateľovi zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd 
a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

6) Objednávateľ vo svojom mene a v zastúpení všetkých účastníkov zájazdu 
podpísaním Zmluvy udeľuje tento súhlas na spracovanie a poskytnutie ich 
osobných údajov za podmienok a účelmi uvedenými v časti katalógu Vše-
obecné informácie – ochrana osobných údajov. Objednávateľ udeľuje pre-
dávajúcemu tento súhlas na dobu 4 rokov s vymedzením archívnej lehoty 
a sprostredkovania poistenia, ktoré sa riadia registratúrnym poriadkom 
v zmysle požiadaviek zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach           
v platnom znení. V ostatných prípadoch súhlas so spracovaním osobných 
údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanik-
ne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom CK a údaje 
budú následne vymazané. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa 
tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov týchto údajov, poštu a doručovacie 
spoločnosti. Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom mene aj v mene ostat-
ných účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, 
o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Súhlas sa udeľuje v ce-
lom rozsahu a vrátane cezhraničného toku na poskytnutie údajov do cudziny 
(štátov, kam účastníci zájazdu pocestujú). Objednávateľ čestne vyhlasuje, že 
pred podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu on ako aj všetci účastníci zájazdu, 
ktorých osobné údaje na základe ich súhlasu CK poskytol, boli oboznámení 
a poučení o všetkých svojich zákonných právach a podmienkach spracú-
vania svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom 
znení, najmä však o ustanoveniach § 28 tohto zákona ako aj o celom obsahu 
Zmluvy. Objednávateľ zájazdu v prípade poskytnutia zájazdu do krajín, ktoré 
nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prehlasuje, že bol 
oboznámený v súlade s § 31 ods. 3 článok a) a b), že daná krajina (viď. Katalóg 
Leto 2015) nezaručuje primeranú úroveň ochrany jeho osobných údajov, čo 
potvrdzuje podpisom Zmluvy. CK do tretích krajín, ktoré nezaručujú prime-
ranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytuje osobné údaje v rozsahu 
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia výlučne za účelom zabezpečenia 
zmluvných služieb pre objednávateľa.

II. CENOVÉ PODMIENKY A CENY ZÁJAZDOV

1) Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými do-
hodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená 
v Zmluve. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom 
v zmysle § 741c Obč. zákonníka zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k: 

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, ktoré nastalo 
po 12.11.2014 (nevzťahuje sa na klientov, ktorí uhradili celú cenu zájazdu do 
31.3.2015),

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných 
poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 
5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začiatkom zájazdu (nevzťa-
huje sa na klientov, ktorí zaplatili zájazd v plnej výške). Pre výpočet výmen-
ného kurzu bol použitý kurz ECB k 12.11.2014.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK 
na základe tejto dohody oprávnená cenu zájazdu uvedenú v  Zmluve jed-
nostranne zvýšiť o  čiastku, o  ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odst. 
2) písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. 
V prípade zmeny kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere 
o viac ako 5 % je CK oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne 
o  čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Toto zvýšenie 
ceny je pre objednávateľa záväzné.

4) Písomné oznámenie o  zvýšení ceny vrátane dôvodov a  spôsobu zvýšenia 
musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, 
inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zá-
jazdu.

5) Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak) a zahŕňajú len 
tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované. K cenám auto-
busových zájazdov sa za dopravu s odchodom zo západného Slovenska úč-
tuje príplatok 7 €, zo stredného a z východného Slovenska 10 €. K základným 
cenám zájazdov sa pripočítavajú príplatky, resp. odpočítavajú zľavy uvedené 
v základnej ponuke na osobu a deň. Tieto služby sa môžu doobjednať len na 
dobu celého pobytu.

6) Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základ-
nom lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa nevzťahujú na poznávacie 
a pútnické zájazdy, akékoľvek povinné príplatky a  iné nepovinné príplatky 
a poplatky za doplnkové služby, príplatky k autobusovej doprave a dopravu 
na letisko, víza a poistenie. Zľavy sa nevzťahujú ani na špeciálne znížené ceny 
leteniek pre osoby na prístelkách pri (ultra) all inclusive, resp. all inclusive  
light hoteloch (250 €, 290 €, resp. 390 €). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

7) Na akciové ceny, publikované formou akciovej ponuky, sa nevzťahujú žiadne 
ďalšie zľavy.

8) Splnomocnený externý predajca nie je oprávnený dohodnúť s objednáva-
teľom ustanovenia zmluvy, 

 ktoré sú v rozpore s popisom alebo informáciami uvedenými v tomto kata-
lógu alebo iných materiáloch CK.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1) CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objednáva-
teľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím. Zaplatenie ceny 
zájazdu (príp. preddavku) musí objednávateľ na požiadanie CK preukázateľ-
ným spôsobom doložiť.

2) Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK je oprávnená poža-
dovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy. Výška preddavkov a ča-
sový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

 a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo 
výške minimálne 50% ceny zájazdu (s výnimkou podmienok predajných akcií 
Zlatý a Strieborný First Moment Bonus a Osoba/y úplne zdarma)

b) najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhra-
diť doplatok do celkovej ceny zájazdu,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začiat-
kom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny zájazdu. 

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny 
zájazdu. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termí-
ny alebo výšky platieb podľa článku III. ods. 2c) Zmluvných vzťahov, je CK 
oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa článku VII. týchto Zmluvných vzťahov. Objednávateľ sa zaväzu-
je uhradiť CK zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny zájazdu i v prípade, ak do 
začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil CK preddavok ani celú cenu zájazdu 
a CK od uzavretej Zmluvy neodstúpila.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1) K základným právam objednávateľa patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých 

a zaplatených služieb,
c) právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých služ-

bách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa 

článku VII. týchto Zmluvných vzťahov,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a poru-

šenia právnej povinnosti CK a jej vybavenie,
f ) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie podrob-

414



né informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité 
a ktoré sú cestovnej kancelárií známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo 
v katalógu, ako i potrebné doklady,

g) právo písomne oznámiť CK najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu, že zá-
jazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie 
musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvore-
nou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom 
doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pô-
vodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpove-
dajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so 
zmenou objednávateľa vzniknú (čl. VI., bod 7),

h) právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v  Zmluve 
a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami,

i) v prípade kúpy zájazdu v predajnej akcii Zlatý a Strieborný First Moment Bo-
nus alebo Osoba/y úplne zdarma právo uskutočniť do 15.3.2015 zmenu uby-
tovacieho zariadenia v  rámci destinácie alebo termínu s  pôvodnou zľavou 
platnou pri kúpe zájazdu.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä: 
a)  poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu 

služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmlu-
ve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa 
požiadavky CK,

b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov, ak necestujú s rodičmi, sprevádza-
nie a  dohľad dospelého účastníka a  písomný súhlas zákonného zástupcu, 
obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav 
to vyžaduje,

c) vopred nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Zmluvných vzťahov,
e) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,
f ) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), 

byť zaočkovaný (pokiaľ je to vyžadované), dodržiavať pasové, colné, devízo-
vé, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti kra-
jín a miest, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním 
týchto predpisov, znáša účastník zájazdu. Vlastným cestovným dokladom 
musia disponovať aj deti bez ohľadu na vek,

g) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu 
CK a  dodržiavať stanovený program, h) počínať si tak, aby nedochádzalo 
k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávate-
ľov služieb alebo CK a uhradiť prípadnú spôsobenú škodu,

i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom slu-
žieb podľa článku VIII. týchto Zmluvných vzťahov,

j) zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť alebo 
popudiť ostatných účastníkov zájazdu, alebo spôsobiť zhoršenie vlastného 
zdravotného stavu,

k) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase,
l) bezodkladne oznámiť CK zmenu údajov, predovšetkým telefonického kon-

taktu, e-mailu a poštovej adresy, slúžiacich k prípadnému oznámeniu zmeny 
náležitostí Zmluvy alebo pokynov na cestu,

m)pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) uhra-
diť zálohovú faktúru do 3 dní od jej vystavenia, a zaslať ním podpísanú Zmlu-
vu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej obdržania. V prípade, 
že objednávateľ tento záväzok nesplní, CK má právo zrušiť rezerváciu resp. 
odstúpiť od Zmluvy. Pri kúpe zájazdu do 10 dní pred odchodom alebo pri 
posledných voľných miestach má cestovná kancelária právo požiadať Objed-
návateľa o priamy vklad na účet.

n) overiť si pred kúpou zájazdu prepravné podmienky pri zdravotných obme-
dzeniach, ochoreniach alebo po úrazoch.

3) K  povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi 
zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a) oboznámiť svojich účastníkov s týmito zmluvnými vzťahmi ako aj s ďalšími 
informáciami, ktoré od CK obdržia, najmä ich však informovať o  rozsahu 
a kvalite služieb,

b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov,
c) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený 

sprievodca CK (iba pre komunikačné účely). 

V. POVINNOSTI A PRÁVA CK 

1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV. týchto Zmluv-
ných vzťahov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.

2) CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých podstatných 
skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie 
záujemcu o kúpe zájazdu.

3) CK nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred potvr-
dených a zaplatených služieb. 

4) CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej 

vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvo-
du svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto 
doprava súčasťou zájazdu

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, 
ak sa zájazd neuskutočnil

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čias-
točne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len z časti.

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

1) Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmlu-
vy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy 
vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objed-
návateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy 
odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne 
oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny. 

2) Pre realizáciu každého zájazdu je stanovený minimálny počet 35 účastníkov, 
pokiaľ nie je dohodnuté inak. CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom 
zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom do 21 dní pred 
jeho začiatkom, ak jeho uskutočneniu bráni nedosiahnutie minimálneho 
počtu účastníkov. Ak CK z tohto dôvodu zruší zájazd, je povinná túto skutoč-
nosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

3) CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo 
nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. voj-
na, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie 
nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a  pod., resp. ak by bola 
inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebo-
lo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť.

4) Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom ale-
bo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou Zmluvy podľa ods.1), 
má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej Zmluvy poskytla 
iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pô-
vodnej Zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej 
Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za 
platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutoč-
nené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5) CK a objednávateľ sa dohodli, že zmeny a odchýlky v jednotlivých službách 
sú v nevyhnutných prípadoch možné, pričom CK bude objednávateľa o nich 
bezodkladne informovať. Ide najmä o  zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho 
zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu a  triedu, zmenu obsahu 
a  časového rozvrhu poskytovania služieb all inclusive, časových harmono-
gramov programov a programu zájazdu, predĺženie zájazdu, miesta nástupu 
a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu za podmienky, že je zabezpe-
čená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, meškanie lietadla, zmenu 
leteckej spoločnosti, čísla letu a typu lietadla, zrušenie autobusovej dopravy 
na letisko alebo z letiska, zrušenie autobusovej dopravy do Bratislavy a zme-
nu kategórie autobusu pri doprave po Slovensku,  ako aj zmeny, ktoré slúžia 
na opravu zrejmých omylov a tlačových chýb. Autobusová doprava na letisko 
a z letiska sa uskutoční pri minimálnom počte 12 účastníkov. Doprava po Slo-
vensku pri všetkých autobusových zájazdoch sa uskutoční pri minimálnom 
počte 10 účastníkov z  jedného nástupného miesta. Ak navrhované zmeny 
vedú aj k zmene ceny zájazdu, CK uvedie novú cenu v návrhu.  Objednávateľ 
má možnosť písomne v určenej lehote oznámiť CK, že so zmenami nesúhlasí, 
a že odstupuje od Zmluvy. 

6) Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich pod-
statnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď 
ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, 
aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť 
inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, je 
CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskyt-
nutými službami. 

7) CK môže na základe individuálneho želania objednávateľa uskutočniť zme-
nu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu 
zájazdu za cenu vynaložených nákladov súvisiacich so zmenou, minimálne 
však vo výške 34 € za osobu. 

8) CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté 
nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom a ktoré boli po-
skytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.

9) CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej služby nie je dô-
vodom na odstúpenie od zmluvy a v prípade jej nedodania CK vráti objedná-
vateľovi zaplatenú sumu za nedodanú službu bez ďalších náhrad.

10)Zvoz na letisko je samostatná doplnková služba cestovnej kancelárie k vy-
braným leteckým zájazdom. Zrušenie alebo zmena zvozu na letisko nie je 
zmenou podmienok zájazdu.
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VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1) CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia 

zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objed-
návateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s uvedením dôvodov 
zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve. 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia. 

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čer-
pania služieb:

a) bez udania dôvodu
b) z  dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy. Oznámenie 

o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predaj-
nom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho do sídla CK pošle doporučenou 
poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstú-
penia od Zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia 
písomného oznámenia. 

3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povin-
ností CK, ktoré sú určené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu 
porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK 
zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred 
nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

• 46 dní a viac pred odchodom zájazdu: 
30 % z ceny objednaných služieb a poistné

• 45 -31 dní pred odchodom zájazdu: 
40 % z ceny objednaných služieb a poistné

•  30 -21 dní pred odchodom zájazdu: 
50 % z ceny objednaných služieb a poistné

• 20 -15 dní pred odchodom zájazdu: 
80 % z ceny objednaných služieb a poistné

•  14 -6 dní pred odchodom zájazdu: 
90 % z ceny objednaných služieb a poistné

•  5 dní a menej pred odchodom zájazdu: 
100 % z ceny objednaných služieb a poistné

 Pri poznávacích a pútnických zájazdoch 21 dní a menej pred odchodom 
zájazdu: 100% z ceny objednaných služieb a poistné.

 V  prípade odstúpenia od Zmluvy iba jednej osoby z  viacerých uvedených 
v Zmluve na strane Objednávateľa, zmluvná pokuta sa rovná 90% z ceny ob-
jednaných služieb a poistné bez ohľadu na dátum odstúpenia.

4) Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestov-
ného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, alebo z dôvodu 
nesplnenia povinnosti podľa čl. IV. ods. 2) písm. f ) týchto Zmluvných vzťa-
hov, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

5) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, kto-
rým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do 
stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu 
alebo nástupu na zájazd pri individuálnej doprave.

6) CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo za-
platenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť 
objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zru-
šenej Zmluvy.

7) CK si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, ak 
závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštíveného 
štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu. Závažným naru-
šením programu či priebehu zájazdu sa rozumie protiprávne konanie alebo 
konanie pod vplyvom omamných alebo návykových látok, alkoholu alebo 
konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo nerešpektovanie organizačných 
pokynov sprievodcov, delegátov či miestnych zástupcov CK k  programu 
a priebehu zájazdu.

8) Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu, ktorý si tento u CK objednal a bol 
CK potvrdený, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objedná-
vateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie skôr objednaného zájazdu. 

VIII. REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1) V  prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo pôvodne do-
hodnuté v  Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne 
poskytnutej služby a na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť prá-
vo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na 
mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla 
byť zjednaná okamžitá náprava. Objednávateľ a  CK sa snažia poskytnúť si 
navzájom maximálnu súčinnosť. 

2) Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, o uplatnení práva na odstránenie 
chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spoluprá-
ci so zástupcom CK. Záznam podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby 
a objednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár. Zástupca CK sa tak môže vyjadriť 
k predmetu chybne poskytnutej služby. Tento potvrdený záznam objednáva-
teľ predloží CK na uznanie nárokov z reklamácie. Zástupca CK nie je povinný 
vyjadriť sa k bodom, ktoré sa netýkajú služieb CK obsiahnutých v Zmluve. Pí-
somný záznam nie je v zmysle platnej právnej úpravy reklamáciou.

3) Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplatniť u CK bezod-
kladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prí-
pade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa 
Zmluvy, inak právo zaniká. K  reklamácii objednávateľ prikladá písomný 
záznam, vypracovaný podľa predchádzajúceho bodu. Reklamácia zaslaná 
iba elektronickou poštou (e-mail) sa nepovažuje za platne podanú, pokiaľ nie 
je spätne potvrdené jej zaregistrovanie. Na všetky reklamácie podané v sú-
lade s uvedenými podmienkami CK odpovie písomnou formou najneskôr do 
30 dní od ich doručenia.

4) CK je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich 
z uzatvorenej Zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť CK alebo 
iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK nezodpovedá 
za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ 
objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie (napr. fakulta-
tívne výlety). Ak pláž nie je súčasťou hotelového areálu a majetkom hotela 
s prístupom výhradne len pre hotelových hostí, CK ani hotel nezodpovedajú 
za jej čistotu, údržbu a vybavenie.

5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobe-
né objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia 
poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody 
a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objedná-
vateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kance-
láriou zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo 
zľavu z ceny týchto služieb.

7) CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a  na mož-
nosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných pre-
chodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, plných vzdušných koridorov resp. 
z technických a prevádzkových dôvodov.  

8) V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmluve (napr. 
pri poruche autobusu), CK hradí cestovné náklady v rámci územia SR vo výške 
cestovného vlakom 2 tr., resp. autobusom pravidelnej autobusovej linky.

9) CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinili ani ona, ani jej dodávatelia slu-
žieb a  škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je 
spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné za-
brániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a ne-
predvídateľných okolností.

IX. CESTOVNÉ POISTENIE

1) Súčasťou všetkých zájazdov CK na základe dohody zmluvných strán je kom-
plexné cestovné poistenie vrátane poistenia stornopoplatkov pre účastníkov 
zájazdu. Ceny komplexného cestovného poistenia sú uvedené v  katalógu 
našej CK. Objednávateľ tiež prehlasuje, že obdržal od CK poistné podmienky 
a rozsah komplexného cestovného poistenia, s ktorým sa oboznámil aj v za-
stúpení s ním spolucestujúcich osôb.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spo-
ločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom 
vzťahu k  účastníkom zájazdu a  CK neprislúcha posudzovať existenciu, prí-
padne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách, cenách a ces-
tovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v  dobe tlače 
k 12.11.2014 a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do uzatvorenia Zmluvy s ob-
jednávateľom. Všetky informácie uvedené v tomto katalógu boli zostavené 
na základe poznatkov a informácií, ktoré mala CK k dispozícii ku dňu vydania 
katalógu. CK si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré sa mohli vyskyt-
núť po uzávierke tohto katalógu. Zdvorilo vás uisťuje, že vás bude o nich bez-
odkladne informovať najneskôr do termínu zakúpenia vášho zájazdu. CK sa 
ospravedlňuje za prípadné neúmyselné chyby a preklepy, ktoré sa mohli pri 
spracovaní katalógu vyskytnúť. 

2) Tieto zmluvné vzťahy sú platné a účinné od 1.12.2014 a spolu s katalógom sa 
považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy o obstaraní zá-
jazdu objednávateľ potvrdzuje, že s týmito Zmluvnými vzťahmi ako aj so Vše-
obecnými informáciami bol oboznámený, sú mu zrozumiteľné, súhlasí s nimi 
a v plnom rozsahu ich prijíma. Pre výklad pojmov budú použité všeobecné 
informácie uvedené v tomto katalógu CK.

Zmluvné vzťahy
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INFOLINKA: (02) 54 41 77 04
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zozname poisťovní vedenom IVASS pod č. 26

Cestovné poistenie k zájazdom - sezóna 2014
Komplexné

cestovné poistenie 
KOMFORT

Komplexné
cestovné poistenie 

PLUS

Poistenie storna

1. Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu maximálne plnenie 
na jednu poistnú 

udalosť

Európa - do 4.000 € Európa - do 8.000 €

Svet - do 1.000 € Svet - do 1.000 €

spoluúčasť 10%
pre ochorenia, ktoré si 
vyžadujú hospitalizáciu

spoluúčasť 25%
pre ochorenia, ktoré si 

nevyžadujú hospitalizáciu,
chronické a existujúce  

ochorenia nie sú poistené

bez spoluúčasti
chronické a existujúce 
ochorenia sú poistené

Poistenie pre prípad prerušenia cesty

2. Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu jednotlivec do 1.350 € 1.500 €

rodina do 2.700 € 3.000 €

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

3. Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode: jednotlivec 35 € 100 €

Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu rodina 70 € 200 €

4. Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko: jednotlivec 35 € 100 €

náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík rodina 70 € 200 €

Poistenie batožiny

5. Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny jednotlivec 700 € 1.000 €

rodina 1.400 € 2.000 €

6. Náhrada cenných vecí  (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) a športového náčinia do 1/3 poistnej sumy do 1/2 poistnej sumy

7. Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny jednotlivec 140 € 200 €

rodina 280 € 400 €

8. Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov jednotlivec 340 € 400 €

rodina 680 € 800 €

9. Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži jednotlivec - 350 €

alebo strate platobných prostriedkov rodina - 700 €

Poistenie pátrania a záchrany

10. Náklady na pátranie a záchranu 7.000 € 14.000 €

Poistenie liečebných nákladov

Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 11. - 19. 200.000 € 220.000 €

Maximálne poistné plnenie v bodoch 11. - 19. pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení nepoistené 20.000 €

11. Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie do 100 % do 100 %

12. Ambulantné ošetrenie do 100 % do 100 %

13. Pobyt v nemocnici do 100 % do 100 %

14. Prevoz liekov do 100 % do 100 %

15. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla) do 100 % do 100 %

16. Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní Cesta tam a späť do 100 % do 100 %

 1 noc (max.5) - 90 €

17. Návrat spolupoistenej osoby do vlasti do 100 % do 100 %

18. Doprava detí do vlasti 1.700 € 2.000 €

19. Repatriácia v prípade smrti do vlasti do 100 % do 100 %

Úrazové poistenie

20. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% 17.000 € 34.000 €

Poistenie zodpovednosti

21. Škody na majetku alebo zdraví 100.000 € 200.000 €

Asistenčné služby

22. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou
áno áno

Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Preddavok pre advokáta/kauciu 1.700 € 3.400 €

Maximálna dĺžka jedného výjazdu 22 dní 22 dní

Informácia o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Cestovná kancelária SENECA TOURS, spol. s r.o. má na rok 2015 uzatvorenú poistnú zmluvu 
číslo 01KAU1256252015 u poisťovateľa Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa 
z iného členského štátu so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36681512, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl. č 1419/B. 

Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté v poistnej knižke
(brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.

Cestovné poistenie k zájazdom - sezóna 2015



BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Majo
Námestie Ľ. Štúra 19 – OD ROKOŠ 
tel.: 0918/999 249 
e-mail: cestovka@majo.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Aristosky
Dolná 7 
tel.: 048/4151 852, 0903/411 656 
e-mail: aristosky@mail-t.com.sk
Elegance Travel
Dolná 43, tel.: 0907/889 747 
e-mail: bb@elegancetravel.sk
DELFIN Tour
Námestie slobody 5 
tel.: 048/4153 886 
e-mail: delfintour@delfintour.info
Koral Tour
Dolná 23, tel.: 048/4156 068-9 
e-mail: koraltour@koraltour.sk

BARDEJOV
Spirit Travel
Radničné námestie 25 
tel.: 054/4726273, 0911/142 575 
e-mail: spirit@spirit-travel.sk
Bibotour
Rhodyho 5 
tel.: 054/7391463, 0915/212 313 
e-mail: bibotour@bibotour.sk

BRATISLAVA
Travel.Sk
Einsteinova 24 - AUPARK 
tel.: 02/4487 2835 
e-mail: info@travel.sk
Agentúra Zájazdy.Sk
Dunajská 5, tel.: 0800/123 420 
e-mail: bratislava@zajazdy.sk
Pontis
Panenská 13, tel.: 02/5464 1101 
e-mail: pontis@pontis.sk
Student Agency
Obchodná 48, tel.: 02/2050 2050 
e-mail: zajazdy@studentagency.sk
Pegasus Agency
Mickiewiczova 3 
tel.: 02/5244 4190, 0911/869 029 
e-mail: info@pegasusagency.sk
M.S.T.T. Travel & Trading
Františkánske nám. 3 
tel.: 02/5443 3894 
e-mail: mstt@mstt.sk
Verne.sk
Karadžičova 8 (CBI 1) 
tel.: 0850 333 111 
e-mail: verne@verne.sk
Juriga
Gercenova 2/A 
tel.: 0915/794 794, 02/6345 3031   
e-mail: juriga@juriga.sk
Top Travel
Fazuľová 1 
tel.: 02/5245 4500, 0903/277 776   
e-mail: toptravel@toptravel.sk
Omega Tours
Nám. SNP 13, tel.: 02/5443 1367 
e-mail: omegatours@omegatours.sk
Flatour
Dunajská 22 
tel.: 02/5296 1602, 0908/722 492 
e-mail: flatour@flatour.sk

BREZNO
Kono
Nám. M. R. Štefánika 48  
tel.: 048/6116 729 
e-mail: kono@kono.sk
Sunrise 
Nám. M. R. Štefánika 32/26 
tel.: 048/4193 230 
e-mail: sunrise@outlook.sk

ČADCA
Čad-Tours
Palárikova 75  
tel.: 0915/841 768, 0915/841 615 
e-mail: cadtours@stonline.sk
Samiatour
Májová 1115, tel.: 0908/550 704 
e-mail: larisova@samia.sk

Stella Tour 
Námestie slobody 1057  
tel.: 041/4332 189 
e-mail: stelatour@gmail.com
Viera Urbaníková - 
Informačné centrum
Hollého 1835/4  
tel.: 041/4321 209, 0915/979 433 
e-mail: v.urbanikova@dovolenkaonline.sk
Aquatravel
Nám. slobody 101 (budova pošty) 
tel.: 041/4352 547, 0903/727 323 
e-mail: aquatravelcadca@gmail.com
Slnovrat
U Hluška SNP 132/66  
tel.: 0911/121755 
e-mail: ckslnovrat@gmail.com

DETVA
Aqua
M. R. Štefánika 70  
tel.: 045/5459 696  
e-mail: info@agenturaaqua.sk
Katka Tours
Námestie mieru 9  
tel.: 045/5454 890 
e-mail: cakatkatours@cakatkatours.sk

DOLNÝ KUBÍN
Prima
Aleja slobody 2203  
tel.: 043/5863 251 
e-mail: caprima@dkubin.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
VLB Travel 
OS Máj Centrum I, 1419/40   
tel.: 042/4426 804, 0911/297 792 
e-mail: vlb@vlbtravel.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Green Tour
Nám. J. Aszáda 676/7 
tel.: 031/5517127, 0905/511546 
e-mail: greentourviola@t-com.sk
Globtour
Hlavná 42  
tel.: 031/5525 749,  
e-mail: dstreda@globtour.sk

GABČÍKOVO
Exit Travel 
Mlynársky rad 185  
tel.: 031/5527 791  
e-mail: gabcikovo@exittravel.sk

GALANTA
Ing. Ladislav Horváth
Z. Kodálya 794/30 
tel.: 0910/933 408 
e-mail: ladislav.horvath@gmail.com

HLOHOVEC
Kars 
M. R. Štefánika 3 
tel.: 0907/425 611 
e-mail: info@najdovolenky.com
Jana
Námestie Sv. Michala 30  
tel.: 033/7422 145 
e-mail: info@cajana.sk

HNÚŠŤA
Real Travel 
Hlavná III. 383  
tel.: 047/5422 253  
e-mail: carealtravel@rdvsro.sk

HUMENNÉ
Gama Travel 
Námestie slobody 28  
tel.: 057/7750 700 
e-mail: gama.travel@stonline.sk
ITT 
Ul. 1. mája 20  
tel.: 057/7880127 
e-mail: ittca@stonline.sk
Mirabelle Tour 
Námestie slobody 12 
tel.: 0949/704 640 
e-mail: lubica.hrehorova@gmail.com
Omega Tours  
Kukorelliho 60  
tel.: 057/7755 895, 0915/841 745 
e-mail: omegatours@stonline.sk

Diamant Travel Agency
Námestie slobody 7 
tel.: 057/4495 090, 0911/779 386 
e-mail: diamant.travelagency@gmail.com

ILAVA
Tris 
Ružová 94 
tel.: 042/4441 199  
e-mail: 3s@mail.t-com.sk

KEŽMAROK
Cez Tatry 
Dr. Alexandra 4 
tel.: 0918/485 042 
e-mail: ceztatry@ceztatry.sk

KOMÁRNO
Hepex Slovakia
Rozmarínová 22 
tel.: 035/7713 146 
e-mail: zajazdy@travelguide.sk

KOŠICE
Travel & Fly
Kováčska 57  
tel.: 055/6714 661 
e-mail: info@travelfly.sk
Alvia Travel  
OD DARGOV, Štúrova 1  
tel.: 055/622 1918 
e-mail: alvia@alvia.sk
Topas
Hrnčiarska 12  
tel.: 055/6230 285 
e-mail: topas@topas.sk
CK IQ Servis 
Hlavná 75  
tel.: 055/6255 502, 0903/630 350 
e-mail: oroszova@ckiqservis.sk
Agentúra Albatros 
Alžbetina 6  
tel.: 055/6221 660 
e-mail: zajazdy@letenkyalbatros.sk
Red Sun
Pribinova 8, tel.: 0918/581 048 
e-mail: zuzbut@gmail.com
Eden 
Hlavná 70,  tel.: 055/6226 922-3 
e-mail: ca@eden.sk
Violett Travel 
Štúrova 7  
tel.: 055/6941 589, 0903/123 999 
e-mail: info@violettravel.sk
England Travel
Dom Techniky, Južná trieda 2/A  
tel.: 0948/243 400 
e-mail: info@englandtravel.sk
Timatour
Pražská 2/104, tel.: 055/6234 604 
e-mail: timatour@timatour.sk
Odyseus
Alžbetina 6  
tel.: 055/7299 134-5 
e-mail: penelope@ckodyseus.sk
ElysTravel 
Hlavná 66, tel.: 0907/206 282 
e-mail: elystravel@elystravel.sk
Sunny Tour  
Hlavná 21 
tel.: 055/6230 772, 0911/260 711 
e-mail: sunnytour@stonline.sk
La Kolumbus
Tyršovo nábrežie 1 
tel.: 055/6254 476, 6227 972 
e-mail: letenky@kolumbus.sk

KRUPINA
Tropi-Tour  
Svätotrojičné námestie 2  
tel.: 045/5511 555 
e-mail: tropitour@tropitour.sk

LEVICE
Avocado 
Mlynská 7  
tel.: 036/6345 296 
e-mail: info@avocado.sk

LIPANY
D.J.K. 
Krivianska 9  
tel.: 051/4574 325 
e-mail: lipany@djk.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Limit
Námestie Osloboditeľov 16  
tel.: 0908/911 466, 0948/311 292 
e-mail: limit@limit.sk
Evelin tour
Dúbrava 481  
tel.: 0907/872 606 
e-mail: evelintourlm@gmail.com

LUČENEC
Lux 
Železničná 1  
tel: 047/4331 395 
e-mail: cklux@isternet.sk
Tatratip
M. Rázusa 28  
tel: 047/4332 119  
e-mail: tatratip-ca@pronet.sk

MALACKY
M – Tatra - Tour 
Radlinského 2751  
tel.: 034/7726 606 
e-mail: m-tatra@stonline.sk
Toni Reisen
Bernolákova 1/A, inkubátor 
tel.: 034/7741 180, 034/7725 483 
e-mail: olexova2@post.sk

MARTIN
Waldtour 
Námestie SNP 5  
tel.: 043/4223 788 
e-mail: waldtour@waldtour.sk
Stahl Reisen
29. augusta 9 
tel.: 043/2388 766 
e-mail: stahl@stahl.sk
Dipos Tour
M.R.Štefánika 4  
tel.: 043/4237 504 
e-mail: dipostour@dipostour.sk
Solartour 
Námestie SNP 2  
tel.: 043/4223 820 
e-mail: solartour@solartour.sk
Hechter
OC TULIP, Pltníky 2 
tel.: 043/4131 469 
e-mail: mt@hechter.sk
Pehatour
1. kolónia 57 
tel.: 0918/244 451 
e-mail: pehatour@pehatour.sk

MICHALOVCE
K-IM Tour 
OD KAUFLAND  
tel.: 056/6442 944 
e-mail: kimtour@kimtour.sk
AB-Centrum 
Masarykova 57  
tel.: 056/6420 978 
e-mail: abcentrum@abcentrum.sk
Anna
Jána Hollého 698/1 
tel.: 056/6444 606 
e-mail: anna.ca@centrum.sk
Dobrex
Kpt. Nálepku 20 
tel.: 056/6425 334 
e-mail: dobrexsro@gmail.com

MOLDAVA NAD BODVOU
England Travel
Hlavná 61, budova pošty 
tel.: 0948/243 400 
e-mail: info@englandtravel.sk

MYJAVA
Ala Tour
M. R. Štefánika 931/52  
tel.: 034/6541 208 
e-mail: alatour.my@gmail.com

NÁMESTOVO
Dobrá Cestovka
Štefánikova 210  
tel.: 0948/449 891 
e-mail: info@dobracestovka.sk

NITRA
Sun Travel
Štefánikova 15  
tel.: 037/6555 966, 037/7415 150 
e-mail: suntravel@suntravel.sk
Cora
Štefánikova 11  
tel.: 037/7411 197-8 
e-mail: ca.cora@stonline.sk
Media Tour  
Štefánikova 5  
tel.: 037/7414 234 
e-mail: mediatour@mediatour.sk
Globtour 
Štúrova 12  
tel.: 037/6564 009 
e-mail: nitra@globtour.sk
Happy Travel 
Palárikova 1 
tel.: 037/6575 888 
e-mail: info@happytravel.sk

NOVÁ DUBNICA
ALBA
Mierové nám. 11  
tel.: 042/4433 912 
e-mail: ckalba@slovanet.sk
ARA TOUR 
L. Svobodu 26  
tel.: 042/4432 258, 0903/477 291 
e-mail: aratour@aratour.sk
A.D.I. 
Trenčianska 863/66  
tel.: 042/4433842 
e-mail: adind@adi.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Katka Tours 
Hviezdoslavova 20  
tel.: 032/7715 122 
e-mail: katkatours@katkatours.sk

NOVÉ ZÁMKY
Slovturist 
Komárňanská 16  
tel.: 035/6403 090 
e-mail: slovturist@stonline.sk

PARTIZÁNSKE
Fortour 
Februárová 1076/9 
tel.: 038/3810 040 
e-mail: fortour@skylan.sk

PEZINOK
Jaja Travel 
Dom kultúry, Holubyho 42  
tel.: 0903/206246 
e-mail: pezinok@seneca.sk
Calypso Travel
M.R.Štefánika 27, Galaxia centrum 
tel.: 0905/546 373 
e-mail: calypsotravel@calypsotravel.sk
Toni Reisen
Holubyho 42  
tel.: 0907/773 807 
e-mail: veronika.brejchova@gmail.com

PIEŠŤANY
Club Travel
Winterova 5949/636  
tel.: 033/7733 341, 0917/266 484 
e-mail: clubtravel@clubtravel.sk
Mar Travel 
Námestie slobody 10  
tel.: 0907/336 504, 0905/141 666 
e-mail: info@martravel.sk

POPRAD
Family 
Partizánska 677/17  
tel.: 052/7723 740 
e-mail: info@ckfamily.sk
LG Trade 
Zdravotnícka 2  
mob: 0918/663 229 
e-mail: agency@lgtrade.sk
Kvalita
Nám. Sv. Egídia 37  
tel.: 052/7725 125 
e-mail: kvalita@kvalitatour.sk

Vybraní autorizovaní predajcovia
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Destinacie.Sk
Námestie Sv. Egídia 41/95 
tel.: 0903/664 164, 052/4468 685 
e-mail: destinacie@destinacie.sk
Štefánia Bašistová
D. Tatarku, tel.: 0907/144 662 
e-mail: stefiba87@gmail.com
Yildiz 
Námestie Sv. Egídia 64 
tel.: 052/7768 179 
e-mail: yildiz@stonline.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Creotour
Námestie A. Hlinku 25/30 
tel.: 0905/953 940 
e-mail: info@creotour.sk

PREŠOV
Franka Tour
Hlavná 79  
tel.: 051/7722 067, 051/7720 661
e-mail: ckfranka@ckfranka.sk
Ibis 
Hlavná 78 
tel.: 0915/841 762, 051/7725106 
e-mail: ibis@ibistravel.sk
TraVel
Hlavná 27  
tel.: 051/7916 312 
e-mail: travel@cktravel.sk
CA CK Šariš
Hlavná 11  
tel.: 0903/033 149 
e-mail: info@cacksaris.sk
V.I.P. tours
M.Benku 3  
tel.: 051/7753 308 
e-mail: gregorhascak@stonline.sk
Turancar
Vihorlatská 2A – ZOC MAX 
tel.: 0911/062 642, 0911/062 643 
e-mail: presov@turancar.sk
MB CA
Slovenská 19  
tel.: 051/7723 572, 0917/816 248 
e-mail: mbtravel@vadium.sk
Tatragrand
Námestie legionárov 5 
tel.: 051/7721 133 
e-mail: tatragrand@tatragrand.sk

PRIEVIDZA
Renata CA 
Červeňa 41 
tel.: 0903/822 960 
e-mail: renatavargova@azet.sk
Parlament Travel 
Ulica Stavbárov 9/9 
tel.: 0911/646 735 
e-mail: dfabrikova@gmail.com
Eset 
Koncová 29  
tel.: 046/5420 116 
e-mail: eset.ca@stonline.sk
Riva Tour
Matice Slovenskej 12 
tel.: 046/5426 144, 0905/756 528 
e-mail: rivatour@slovanet.sk

PÚCHOV
VLB Travel
Moravská 682/3 
tel.: 042/4424 030, 0949/153 253 
e-mail: vlb@vlbtravel.sk
Deltas 
Športovcov 884/4 
tel.: 042/4642 400 
e-mail: ca@deltas.sk
Sport Tour
Royova 806 
tel.: 0905/648 818 
e-mail: predaj@sport-tour.sk

RAJEC
Natura Team 
Námestie SNP 23  
tel.: 041/5424 735 
e-mail: naturateam@naturateam.com

RIMAVSKÁ SOBOTA
Media Tour 
Hlavné námestie 5  
tel.: 047/5811 737 
e-mail: ckmedia@stonline.sk
M-Tour 
Hviezdoslavova 3  
tel.: 047/5621 761 
e-mail: info@m-tour.sk

ROHOVCE
Edita Kovačičová
Rohovce 57 
tel.: 031/5598 670 
e-mail: kovacic.edit@gmail.com

ROŽŇAVA
Region Tour
Námestie baníkov 1 
tel.: 058/7328 052 
e-mail: stitnickamaria@stonline.sk
Reksa Tour
Šafárikova 4 
tel.: 058/3810 750, 0917/933 141 
e-mail: reksatour@reksatour.sk
Novako 
Šafárikova 20 (OKC)  
tel.: 058/7325 591 
e-mail: novako.cestovka@centrum.sk

RUŽOMBEROK
Dolce Via
Podhora 37, Panská 
tel.: 044/4300 024, 0907/559 297 
e-mail: info@dolcevia.sk
Sírius 
K. Salvu 8 
tel.: 0907/395 795 
e-mail: sirius@sochanova.sk
Balada Travel
A. Bernoláka 7 
tel.: 0911/371119 
e-mail: info@baladatravel.sk

SABINOV
CA CK Šariš
Námestie slobody 56 
tel.: 051/4520 179 
e-mail: info@cacksaris.sk

SENEC
Last Minute Centrum
Lichnerova 22 
tel.:02/4592 3063, 0905/940 716 
e-mail: senec@seneca.sk
Alan Travel
Mierové nám.1 – oproti pošte 
tel.: 0918/507563, 02/4525 8019 
e-mail: alantravelsenec@gmail.com
R Promotion
Mäsiarska 3143 
tel.: 0905/600 401 
e-mail: valcakova@rpromotion.sk
Maxlight
Kpt. J. Nálepku 866/18, Veľké Úľany 
tel.: 0908/439 600 
e-mail: info@maxlight.sk

SENICA
Agentúra Zájazdy.Sk
Námestie oslobodenia 5 
tel.: 0800/123 410 
e-mail: zajazdy@zajazdy.sk

SEREĎ
Solid - Star 
M. R. Štefánika 1180/2 
tel.: 0911/263 851 
e-mail: solid@ca-solid.sk
Frisco 
Námestie Slobody 1185 
tel.: 031/7891 256 
e-mail: cestovka@frisco.sk

SKALICA
Slovakia Tour
Potočná 118 
tel.: 034/6646 810 
e-mail: slovakia-tour@mail.t-com.sk

SMOLENICE
Infotours 
SNP 52 , tel.: 0904/212555 
e-mail: infotours@centrum.sk

SNINA
CA Unitur
Strojárska 102 
tel.: 057/7685 735 
e-mail: unitur@stonline.sk
Motocentrum
Centrum 2747 
tel.: 057/7584 511, 0908/612 195 
e-mail: ck@motocentrumsnina.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Abelo
Zimná 58 
tel.: 053/4297 340, 0904/408 684 
e-mail: abelo.snv@gmail.com
GWA
Letná 47 
tel.: 053/4299 462, 0948/922 098 
e-mail: cestovka@gwa.sk
Omega
Zimná 35 
tel.: 053/4414 505 
e-mail: caomega@caomega.sk
Kami
Letná 70 
tel.: 053/4412 372 
e-mail: cakami@cakami.sk
Inatour 
Ing. Kožucha 6 
tel.: 053/4426 748 
e-mail: inatour@inatour.sk
CA Galaxy Tour
Mlynská 29 
tel.: 0917/822 571 
e-mail: galaxy@galaxytour.sk
Nomád
Zimná 50 
tel.: 0908/162 776 
e-mail: gabrielajaseckova@gmail.com
Lagúna Tour
Zimná 45 
tel.: 053/4410 859 
e-mail: cklagunatour@stonline.sk
Cestuj s nami
Letná 42 
tel.: 053/4431 814, 0948/547 507 
e-mail: info@cestuj-snami.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
D.J.K.
Popradská 6 
tel.: 052/4326 620 
e-mail: djk@djk.sk
Corado
Levočská 3, tel.: 052/4324 818 
Obchodná 4, tel.: 052/4326 211 
e-mail: coradosla@gmail.com

STROPKOV
Eurotour
Hlavná 52 
tel.: 054/7422 509, 0915/841 765 
e-mail: eurotour@stonline.sk

SVIDNÍK
Eurotour
Sovietskych hrdinov 102 
tel.: 054/7525 234, 0915/841 764 
e-mail: eurotour@stonline.sk
Nadja
Nákupné centrum Austin  
tel.: 054/7525 307 
e-mail: canadja@stonline.sk
Lagúna
Centrálna 274, hotel RUBÍN
tel.: 054/7521 086
e-mail: lagunaca@stonline.sk

ŠAĽA
Maxtravel
Vlčanská 560/15  
tel.: 031/7805 619  
e-mail: max-travel@max-travel.sk

ŠAMORÍN
Lindtner 
Gazdovský rad 42. 
tel.: 031/5603 638 
e-mail: lindtner@lindtner.sk

TOPOĽČANY
Cestuj
M. R. Štefánika 6 (pasáž CENTRUM) 
tel.: 038/3811 038, 0918/370 035 
e-mail: info@cestuj.org
Dagi Tour
Nám. M.R.Štefánika 20, vedľa ČSOB 
tel.: 0910/955 331 
e-mail: dagitour@dagitour.sk
Carpe Diem
J. Kráľa 4869, tel.: 0903/915 715 
e-mail: info@agenturacarpediem.sk

TREBIŠOV
Agi 
M. R. Štefánika 1632/39 
tel.: 056/6685 710 
e-mail: agi.trebisov@gmail.com

TRENČÍN
Pegas Travel 
Mierové námestie 14 
tel.: 032/7444 585 
e-mail: trencin@pegastravel.sk
Pegas Tour
Mierové námestie 23 
tel.: 032/7444 480 
e-mail: predaj@pegastour.sk
Globtour 
Palackého 11, tel.: 032/7445 293 
e-mail: trencin@globtour.sk
Motýľ
HM TESCO, Belá 6469 
tel.: 0905/962 041 
e-mail: info@ckmotyl.sk
Holiday Tours
OZC Južanka, Gen. Svobodu 1 
tel.: 032/6423 040, 0948/202 676 
e-mail: info@holidaytours.sk
Golden Line
Dolný Šianec 1 
tel.: 032/7441 507, 0903/779 485 
e-mail: goldenline@goldenline.sk
Aventura
Hasičská 3855 
tel.: 0907/263 333 
e-mail: aventura.tn@gmail.com

TRNAVA
CA Autentic
Trojičné námestie 9, OD Jednota 
tel.: 033/5511 857 
e-mail: lastminute@dovolenka.net
Ajmax Travel
Hlavná 29, tel.: 033/5515 135 
e-mail: info@ajmaxtravel.sk
Hell Tour
Radlinského 1/C 
tel.: 033/5511 352, 0910/800 666 
e-mail: helltour@stonline.sk
Re-Travel
Trojičné nám.9, OD JEDNOTA  
tel.: 033/5936 856 
e-mail: re.travel@schwarz.sk
Delta Reisen
Štefánikova 11, tel.: 033/5591 638 
e-mail: deltareisen@deltareisen.sk
Invia Trnava
TESCO STORES, OC GALÉRIA 
Veterná 40, tel.: 0948/203 747 
e-mail: trnava@invia.sk

TRSTENÁ
Mesto Trstená – TIC CA
Želežničiarov 253/1 
tel.: 043/5324 510 
e-mail: info@oravatic.sk

TURČIANSKE TEPLICE
Z & S – Ing. S. Habrda
9. mája 433/14 
tel.: 043/4922 298, 0903/941 172 
e-mail: cazasam@centrum.sk

VEĽKÉ KAPUŠANY
Trip
Sídl. P.O.H. 77, tel.:056/6384 507 
e-mail: aicatrip49@gmail.com

VEĽKÝ ŠARIŠ
PK Travel
Medzany 51, tel.:0908/064 734 
e-mail: pktravel.po@gmail.com

VRANOV NAD TOPĽOU
Prima
Námestie slobody 969 
tel.: 057/4431 130, 0905/815 008 
e-mail:ckprima@ckprima.sk
Pro Travel
Námestie slobody 1 
tel.: 0911/050 005 
e-mail: ca@protravel.sk

VRBOVÉ
International Turist Servis
8.marca 746/35 
tel.: 033/7792 583 
e-mail: its-ck@kios.sk

ZVOLEN
Rau
Námestie SNP 3  
tel.: 045/5333 593 
e-mail: rauova@carau.sk
Peterea 
Námestie SNP 14  
tel.: 045/5323 742, 0902/721 919 
e-mail: zv@hechter.sk
Spirit 
Sládkovičova 90/5  
tel.: 0905/617 981 
e-mail: spiritzv@gmail.com
Milotour
J. Kozačeka 146/13 
tel.: 0948/807708, 0904/819 768 
e-mail: info@milotour.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Jamika
Nám.Matice slovenskej 6 
tel.: 045/6766 152 
e-mail: jamika@jamika.sk
Gabriela
Nám.Matice slovenskej 23 
tel.: 045/6732107 
e-mail: cagabriela@stonline.sk
Rekreal
Nám.Matice slovenskej 23/406 
tel.: 045/6725 625, 0905/648 517 
e-mail: ck@rekreal.sk
Galeb
SNP 94/1 
tel.: 045/6725 953, 0903/547 492 
e-mail: galeb@galeb.sk

ŽILINA
Paradise Tour & Solar
V. Tvrdého 14, tel.: 041/5622 782 
e-mail: schachterova@stonline.sk
Invia Žilina
Pivovarská 2 
tel.: 041/7244 472, 0902/444 473 
e-mail: zilina@invia.sk
AM Magnetic, s.r.o.
Námestie Ľ.Štúra 2 
tel.: 041/5630 160  
e-mail: ziarova@magneticsk.eu
Osttour
Pivovarská 1069/4 
tel.: 041/5626 320 
e-mail: osttour@osttour.sk
Event & Travel Agen. Edison
Horný Val 9 
tel.: 041/5655 889 
e-mail: edison@expresdovolenka.sk
Momotravel
A. Bielka 18 
tel.: 0908/966 288 
e-mail: zuzka@momotravel.sk
Duotour
Rosina 405, tel.: 0904/692 592 
e-mail: ckduotour@gmail.com
Globtour 
Dolný Val č. 5, tel.: 041/5626 475 
e-mail: zilina@globtour.sk

Zájazdy CK SENECA TOURS, 
spol. s r.o. si môžete zakúpiť 
vo viac ako 500 cestovných 
kanceláriách a agentúrach 
po celom Slovensku. Úplný 
zoznam predajcov nájdete 
na www.seneca.sk

419



KOŠICE
AUPARK
Nám. Osloboditeľov 1 
tel.: 055 / 286 32 13
 0915 841 775
auparkke@seneca.sk

KOŠICE
Alžbetina 27 
tel.: 055 / 286 32 10
 0915 841 781
kosice@seneca.sk

LEVICE
Mlynská 7 
tel.: 036 / 634 52 96
levice@seneca.sk

LUČENEC
Železničná 1 
tel.: 047 / 433 13 95
lucenec@seneca.sk

MARTIN
Námestie SNP 5 
budova Allianz 
tel.: 043 / 422 37 88
martin@seneca.sk

NOVÉ MESTO  
NAD VÁHOM
Hviezdoslavova 20 
tel.: 032 / 771 51 22
novemesto@seneca.sk

NOVÉ ZÁMKY
Komárňanská 16 
tel.: 035 / 640 30 90
novezamky@seneca.sk

PEZINOK
Dom kultúry
Holubyho 42 
tel.: 0903 206 246
pezinok@seneca.sk

POPRAD
Partizánska 677/17 
tel.: 052 / 772 37 40
poprad@seneca.sk

PREŠOV
Hlavná 79 
tel.: 051 / 772 20 67
 051 / 772 06 61 
presov@seneca.sk

PÚCHOV
Moravská 682/3 
tel.: 042 / 442 40 30 
 0949 153 253
puchov@seneca.sk

centrála 
Blumentálska 11

811 07  Bratislava
tel.: 02 / 52 49 49 46-7 

0915 841 991
seneca@seneca.sk

provízne oddelenie
Blumentálska 11
811 07 Bratislava 

tel.: 0905 437 051 
02 / 52 62 21 01

touroperator@seneca.sk

internetový predaj
tel.: 02 / 52 49 49 47 

0915 841 991
objednavky@seneca.sk

seneca.sk
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BRATISLAVA
Blumentálska 11
tel.: 02 / 52 49 49 46 
 0915 841 991  
ba1seneca@seneca.sk

BRATISLAVA
Dunajská 16
tel.: 02 / 20 86 32 11
 0915 841 854
ba2seneca@seneca.sk

BARDEJOV
Radničné námestie 25 
tel.: 054 / 472 62 73 
  0911 142 275
bardejov@seneca.sk

BREZNO
Nám. M. R. Štefánika 48
tel.: 048 / 611 67 29
brezno@seneca.sk

ČADCA
Palárikova 75 
tel.: 0915 841 768 
 0915 841 615
cadca@seneca.sk

DETVA
M. R. Štefánika 70 
tel.: 045 / 545 96 96
detva@seneca.sk

DUBNICA 
NAD VÁHOM
OS Máj Centrum I
tel.: 042 / 442 68 04 
 0911 297 792
dubnica@seneca.sk

HLOHOVEC
M. R. Štefánika 3 
tel.: 0907 425 611
hlohovec@seneca.sk

KEŽMAROK
Dr. Alexandra 4 
tel.: 0918 485 042 
kezmarok@seneca.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
Hlavné námestie 5  
tel.: 047 / 581 17 37 
 0905 224 513
rimavskasobota@
seneca.sk

RUŽOMBEROK
Podhora 37, Panská 
tel.: 044 / 430 00 24 
 0907 559 297
ruzomberok@seneca.sk

SENEC 
Lichnerova 22 
tel.: 02 / 45 92 30 63
 0905 940 716
senec@seneca.sk

SEREĎ
M. R. Štefánika 1180/2 
tel.: 0911 263 851
sered@seneca.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zimná 58 
tel.: 053 / 429 73 40
 0904 408 684
spisska@seneca.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
Popradská 6 
tel.: 052 / 432 66 20
staralubovna@seneca.sk

TREBIŠOV
M. R. Štefánika 1632/39 
tel.: 056 / 668 57 10
trebisov@seneca.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Námestie Slobody 969 
tel.: 057 / 44 31 130
vranov@seneca.sk

ZVOLEN
Námestie SNP 3 
tel.: 045 / 533 35 93
zvolen@seneca.sk

novinky a aktuálne zľavy aj na 
 facebook.com/SENECAtours      


