
 
DODATOK č. 15 

ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.  LETO 2022 
 
 

Zmeny, opravy a doplnky v katalógu: 
 
DESTINÁCIA TURECKO – HOTEL SUN BEACH PARK 
 
Dovoľujeme si Vás informovať o úprave popisu vybavenia hotela. 
 
Pôvodný opis: moderne zariadená vstupná hala s recepciou a posedením v lobby · hlavná hotelová reštaurácia s terasou 
· pool bar a terrace bar · 2 vonkajšie bazény, z toho 1 s toboganom · relaxačný bazén · detský bazén · masáže, turecké 
kúpele, sauna (za poplatok) · fitness centrum · wifi pripojenie na recepcii a v lobby (zdarma) · obchodíky rôzneho druhu 
v blízkosti hotela · stolný tenis · šipky · vodné športy na pláži (za poplatok) · bar pri pláži 
 
 
Nový opis: moderne zariadená vstupná hala s recepciou a posedením v lobby · hlavná hotelová reštaurácia s terasou · 
pool bar a terrace bar · 2 vonkajšie bazény, z toho 1 s toboganom · relaxačný bazén · detský bazén · masáže, turecké 
kúpele, sauna (za poplatok) · fitness centrum · wifi pripojenie na recepcii a v lobby (zdarma) · obchodíky rôzneho druhu 
v blízkosti hotela · stolný tenis · šipky · vodné športy na pláži (za poplatok)  
 
 
DESTINÁCIA CHORVÁTSKO – hotel HEDERA a MIMOSA 
 
Dovoľujeme si vás informovať o zmene doplnkových služieb hotelov Hedera**** a Mimosa**** 
Pôvodná služba: možnosť doobjednania obedov (za príplatok 25€/os/deň) 
Nová služba: možnosť doobjednania služieb all inclusive (za príplatok 29€/os/deň) 
All inclusive zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov · nealko, pivo, víno počas obedov a večerí · 
poobedňajší ľahký snack v all inclusive bare (15:00 – 17:00 hod. ) – sendviče, mini pizza, zmrzlina, káva, pivo, víno, 
nealko nápoje · lokálne nealkoholické a alkoholické nápoje v all inclusive bare  (10:00 – 22:00) – pivo, víno, voda, džúsy, 
alkoholické nápoje · sauna a turecký kúpeľ v hoteli Mimosa · športové aktivity (1 hod. minigolf, 1 hodina tenis) 
 
 
DESTINÁCIA KRÉTA 
 
Do ponuky zaraďujeme: 
 
Porto Greco Village – hotelový komplex ☼☼☼☼+ 
 
oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.portogrecovillage.com  
 
Naša mienka: štýlový, nedávno zrekonštruovaný plážový hotelový komplex, pozostávajúci zo samostatne stojacich 
ubytovacích častí, nájdete v tesnej blízkosti centra živého strediska Hersonissos. Milý personál, pestrá medzinárodná 
kuchyňa, ubytovanie zaručujúce nerušený oddych a menšie piesočnaté pláže typické pre túto oblasť vás presvedčia o 
správnom výbere vašej tohtoročnej dovolenky. 

Poloha: priamo pri pobrežnej promenáde oddeľujúcej rezort od menších piesočnatých pláží (ležadlá a slnečníky za 
poplatok) obľúbeného letoviska Hersonissos s bohatými nákupnými a zábavnými možnosťami • 27 km od letiska a 
hlavného mesta Heraklion 

Vybavenie: pozostáva z viacerých samostatne stojacich hotelových budov • vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia Porto Greco • 2 a´la carte reštaurácie (za poplatok) • lobby a bar pri bazéne Elmi • bar Porto Greco • Picollo 
bar • King Scorpio plážový bar • 4 hotelové bazény (slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma) • 2 samostatné detské 
bazény • minimarket a obchod so suvenírmi • wellness (za poplatok) • fitness (zdarma) • wifi (zdarma) • squash a tenis 
(depozit) • stolové hry (depozit) • biliard a videohry (za poplatok) • detský miniklub 

Ubytovanie: kompletne zrekonštruované a moderne zariadené 2- lôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • 
LCD SAT TV • telefón • minichladnička • trezor (za poplatok) • wi-fi • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchovým kútom, WC a sušič na vlasy) • balkón resp. terasa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive - raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov vrátane nápojov (voda, 
nealkoholické nápoje, víno a čapované pivo podávané počas obedov a večerí) • show cooking • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v hotelových baroch počas dňa v čase od 10:00 – 23:00 hod. • miešané nápoje • 
občerstvenie a zmrzlina • 1x za pobyt večera v a´ la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • fitness • detský miniklub • 
slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma 
 



Termíny a ceny:  
 

 
 
DESTINÁCIA RHODOS – hotel ILYSSION BEACH RESORT a hotel RELAX 
 
Dovoľujeme si Vás informovať o úprave popisu hotela Ilyssion Beach Resort, katalóg CK Leto 2022, str. 176 a hotela 
Relax, katalóg CK Leto 2022, str. 178,  časť ubytovanie. 
Pôvodný text: klimatizácia (zdarma počas sezóny od 15.06. do 15.9., mimo sezónneho obdobia za poplatok) 
Nový text: klimatizácia (zdarma počas sezóny od 15.06. do 31.08., mimo sezónneho obdobia za poplatok) 
 
 
 
 
 
V Bratislave 22.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

Ing. Jozef Sedlár v.r.      Mgr. Oliver Kluch 

riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.    riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
 

 

CK SENECA TOURS, spol s r.o., cestovná kancelária, Lichnerova 40, 903 01 Senec,  
IČO: 17640270, DIČ: 2020362817, IČ DPH: SK2020362817,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 12438/B 

 

 

CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o., Štefánikova trieda 2941/61 OC MLYNY, Nitra 949 01,  
IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 

Porto Greco Village hotelový   
komplex 

Ceny 8 a 15-dňový leteckých 
zájazdov 

  
Ceny 11 a 12-dňový leteckých 

zájazdov 

osoba na základnom lôžku 850 870 890 950 990 1020 1150 1240 1290 1310 1340 1390 

dospelá osoba na 1. prístelke  680 690 710 760 790 810 890 960 1000 1020 1040 1070 

dieťa do 6 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Dieta od 6 do 12 rokov na 1. prístelke 400 410 420 440 460 480  480 490 530 540 550 560 

cenová úroveň* 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 

V cene je zahrnuté ›› 7, 10, resp. 11 x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.         

*cenová úroveň zodpovedá farebnému označeniu v katalógu CK Leto 2022, str. 330-331 nasledovne, pričom 6. úroveň je 
najvyššia; 


