
 

DODATOK č. 21 

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 
 
Maya World Beach 
 
Dovoľujeme si vás informovať o úprave služieb All inclusive. 
 
Pôvodný opis: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov · miestne 
alkoholický nápoje a miestne nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela · nočná polievka · káva, čaj a koláčiky · 
minibar (denne dopĺňaný vodou) · ľahšie popoludňajšie občerstvenie v snack bare vo vyhradených hodinách · zmrzlina· 
wifi pripojenie v lobby bare · medzinárodné hotelové animácie · slnečníky, ležadlá a plážové osušky na pláži a pri bazéne 
 
Nový opis: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov · miestne 
alkoholický nápoje a miestne nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela · nočná polievka · káva, čaj a koláčiky · 
minibar (denne dopĺňaný vodou) · ľahšie popoludňajšie občerstvenie v snack bare vo vyhradených hodinách · zmrzlina · 
medzinárodné hotelové animácie · slnečníky, ležadlá a plážové osušky na pláži a pri bazéne 
 
Adora Resort 
 
Dovoľujeme si vás informovať o úprave služieb vybavenia ubytovania. 
 
Pôvodný opis: 2-lôžkové izby s 1 prístelkou v budove Queen · väčšie 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelkami v budove King · 
klimatizácia · telefón ·  trezor (zdarma) · minibar (denne depĺňaný nealko nápojmi) · wifi · SAT TV ·  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) · balkón 
 
Nový opis: 2-lôžkové izby s 1 prístelkou v budove Queen · väčšie 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelkami v budove King · 
klimatizácia · telefón ·  trezor (zdarma) · minibar (denne depĺňaný nealko nápojmi) · SAT TV ·  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) · balkón 
 

GRÉCKO – ZAKYNTHOS 
 
Hotelový komplex  Strofades 
 
Dovoľujeme si vás informovať o úprave vybavenia ubytovania. V pôvodnom opise je uvedený trezor na izbe (zdarma). 
Podľa nového opisu je trezor (za poplatok). 
 
GRÉCKO – KRÉTA 
 
Hotelový komplex  Out of the Blue 
 
Dovoľujeme si vás informovať o úprave služieb Ultra All inclusive. V pôvodnom opise sú uvedené medzinárodné 
animácie pre deti a dospelých a večerné show. Podľa nového opisu medzinárodné animácie a večerné show v hotelovom 
komplexe nie sú.  
 

 
 
 
V Bratislave 01.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

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 


