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Ochutnajte náš svet!

Naše renomované hotelové siete

Milujeme leto a ako sa hovorí, láska ide cez žalúdok. 

Prijmite pozvanie do našej cestovateľskej kuchyne 

plnej chutí a vôní. Pripravili sme pre vás sýtu sezónu 

2018, v ktorej nechýbajú vaše obľúbené letné 

destinácie a úžasné hotelové komplexy.  

Našu ponuku sme okorenili o zaujímavé miesta. 

Primiešali sme grécky polostrov Peloponéz, 

na dobrodružstvá bohaté Slovinsko a na záver 

dochutili množstvom nových skvelých hotelov.

Sladkou prísadou nášho pestrého dovolenkového 

menu je rodinný bonus so zľavou až 35% a dvoma 

deťmi zdarma. 

Listujte, inšpirujte sa a ochutnajte našu čerstvú 

ponuku. S výberom vám radi pomôžeme a spoločne 

naservírujeme vám i vašim blízkym fantastické leto.

Chutnú letnú dovolenku, priatelia!



Ideálne  leto?

Lajknite si nás a dozviete sa vždy viac...
 fb.com/TATRATOUR

fb.com/TIPtravel

 » 23 zaujímavých 
destinácií a 206 
ubytovacích kapacít

 » rôzne dĺžky pobytov 
na 8, 10, 11, 12, 15 dní

 » odlety z Bratislavy, 
Sliača, Popradu, 
Košíc a Viedne

 » 28 hotelov so slo-
venskými animá-
tormi

 » atraktívne ceny 
– 7 nocí s raňajkami 
už od 89 €

 » lákavé poznávacie 
a pútnické zájazdy

 » najvyššie úvodné 
zľavy až 35 % 
a k tomu  
2 deti zdarma

 » skvelé novinky  
Slovinsko, Peloponéz

Dovolenkujete 
s nami už 29 rokov  
a dokonale vieme, 

čo sa vám páči. 

 
s rodinou 

a priateľmi 

 
pri nádhernom 

mori a pláži 

 
v all inclusive 

hoteli

Pravidelné pracovné cesty z nás robia dovolenkových odborníkov. 
Vaše predstavy splníme vďaka našim profesionálnym skúsenostiam !
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zľavy 
  a akcie
t len do 

31. 12. 2017
30 % pre stálych klientov  
 a pre prvých 2018 
 nových klientov
+3 % na letecké pobytové zájazdy  
 do vybraných hotelov
+2 % pri úhrade plnej ceny zájazdu 
 do 31. 12. 2017

K TOP first minute 
zľavám využite špeciálnu 
akciu - ubytovanie,  
stravovanie a služby 
all inclusive až pre 

2 deti  
ZDARMA!
Deti platia len 
TOP first minute 
cenu letenky  
99 €, 149 €, resp. 199 €.

+ 2 deti
len po 99 €

35%
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UPOZORNENIE » zľavy sa vzťahujú na základnú 
cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základnom 
lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa ne-
vzťahujú na akékoľvek povinné a nepovinné príplat-
ky, poplatky, špeciálne akciové TOP FIRST MINUTE 
ceny leteniek (99 €, 149 €, respektíve 199 €), pois-
tenie, ani na poznávacie, pútnické, expedičné, ak-
tívne zájazdy a plavby. V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné poistenie, 
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

Zľava +3% platí na letecké pobytové zájazdy do vy-
braných hotelov označených ikonou  „zľava až 35%“. 
Zľavy nie je možné sčítavať s inými druhmi zliav. 
Všetky predajné akcie platia len na letné pobytové 
zájazdy a len do vypredania akciových účastníckych 
miest na zájazdoch, ktoré sú počtom obmedzené. 
Stáli klienti sú tí, ktorí cestovali s CK TIP travel alebo 
TATRATOUR aspoň raz v posledných piatich rokoch 
a vedia účasť na zájazde preukázať.

25 % pre stálych klientov  
 a pre ďalších 2018 
 nových klientov

+3 % na letecké pobytové  
 zájazdy do vybraných  
 hotelov

+2 % pri úhrade plnej ceny 
 zájazdu do 31.  1.  2018

20 % pre všetkých klientov

+3 % na letecké pobytové  
 zájazdy do vybraných  
 hotelov

+2 % pri úhrade plnej ceny 
 zájazdu do 28.  2.  2018

15 % pre všetkých klientov

+3 % na letecké pobytové  
 zájazdy do vybraných  
 hotelov

+2 % pri úhrade plnej ceny 
 zájazdu do 31.  3.  2018

V predajnej akcii „až 2 deti ZDARMA“ ponúkame vo vybraných hoteloch až pre 2 deti 
do 15 rokov na prístelkách ubytovanie, stravovanie a služby all inclusive zdarma. 
Deti zdarma platia len špeciálnu akciovú TOP FIRST MINUTE cenu letenky 99 €, 

resp. 149 €, resp. 199 € + povinné a iné príplatky. Akcia „až 2 deti ZDARMA“ platí výlučne 
pri úhrade plnej ceny zájazdu do 31. 12. 2017, respektíve 31. 1. 2018, respektíve 28. 2. 2018.

+ 2 deti
len po 149 €

+ 2 deti
len po 199 €

len do 
31. 1. 2018 len do 

28. 2. 2018 len do 
31. 3. 2018

30% 25% 20%

...a ďalšie skvelé výhody!
Pre klientov, ktorí si zájazd zakúpia 

najneskôr do 28. februára 2018 ponúkame 
možnosť bezplatnej výmeny zájazdu 
(výmena hotela alebo termínu v rámci 

pôvodne zakúpenej destinácie) 
do 31. marca 2018 s pôvodnou 

TOP FIRST MINUTE zľavou!
Bezplatná výmena zájazdu 

za inú destináciu je možná s aktuálnymi 
TOP FIRST MINUTE zľavami a akciami.

Po zaplatení zníženého preddavku 
je objednávateľ povinný uhradiť ďalší preddavok 

do výšky polovice z celkovej ceny zájazdu 
najneskôr do 31. marca 2018.

Ako znížený preddavok  
pri kúpe leteckého 

zájazdu stačí uhradiť 
za osobu »

len 200€
Akcia platí len 
do 31. 1. 2018

Ako znížený preddavok  
pri kúpe zájazdu 

autobusom alebo 
vlastnou dopravou stačí 

uhradiť za osobu »

len 100€
Akcia platí len 
do 31. 1. 2018
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All inclusive sa stal hitom
dovoleniek posledných rokov. Preto 
aj väčšina hotelov, ktoré sme zaradili 
do našej ponuky, ponúka takéto služby. 
Spríjemnia vám pobyt a zároveň šetria 
dovolenkový rozpočet. Buďte trendy, 
dovolenkujte 
  ól inkluzív!
Stravovanie formou 
all inclusive
zahŕňa plnú penziu - raňajky,  
obedy, večere formou švédskych  
(bufetových) stolov, miestne  
nealkoholické a alkoholické nápoje počas 
dňa, prípadne občerstvenie.

Ultra all inclusive
môže obsahovať aj ďalšie služby navyše, 
ako napríklad skoré a neskoré 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, 
animačné programy, detský miniklub, 
rôzne športové a zábavné aktivity.

Časový harmonogram
poskytovania služieb (ultra) all inclusive 
určuje hotel, avšak konkrétne informácie 
o službách zahrnutých v (ultra) all 
inclusive  nájdete vždy pri popise hotela.
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ŠPANIELSKO
Miramar Calafell 4   
Al, dieťa zdarma 
TOP first minute až -35% 

MALORKA
Globales América 5   
Al, novinka 

SARDÍNIA
Palmasera Village 4 +  
UAl, SUN&FUN klub, 
novinka, dieťa zdarma  
TOP first minute až -35% 

SICÍLIA
Portorosa 5 +  
UAl, SUN&FUN klub, 
dieťa zdarma 
TOP first minute až -35% 

KALÁBRIA
Pizzo Calabro Resort 4 +  
UAl, SUN&FUN klub,  
dieťa zdarma

TAL. JADRAN
Astoria 3   
Al, novinka

MALTA
Ramla Bay Resort 5   
UAl, 2 deti zdarma

SLOVINSKO
San Simon  
Resort 3 /4 +  
Al, novinka

CHORVÁTSKO 
Pula 3 +  
Al light, SUN&FUN klub, 
novinka, 2 deti zdarma
Medena 3 +  
Al, SUN&FUN klub,  
novinka, 2 deti zdarma

ČIERNA HORA
Tara 4 +  
UAl, 2 deti zdarma 

ALBÁNSKO
Rafaelo Resort 4   
Al, SUN&FUN klub,  
2 deti zdarma 
TOP first minute až -35%  

BULHARSKO
Royal Club Victoria 4 +  
UAl, SUN&FUN klub,  
2 deti zdarma 
TOP first minute až -35% 
Tishina 3 +  
Al, SUN&FUN klub  
TOP first minute až -35% 

CHALKIDIKI
Aristoteles Beach 4   
Al, SUN&FUN klub,  
2 deti zdarma 
TOP first minute až -35%

PELOPONÉZ
King Saron 4 +  
Al, novinka, dieťa zdarma  
TOP first minute až -35% 

KORFU
Corfu Senses 3 +  
Al light, SUN&FUN klub, 
dieťa zdarma 
TOP first minute až -35% 

ZAKYNTHOS
Zante Imperial Beach 4   
Al, SUN&FUN klub, 
2 deti zdarma 
TOP first minute až -35% 

KRÉTA
Talea Beach 3 +  
Al, SUN&FUN klub, 
dieťa zdarma 
TOP first minute až -35% 

RHODOS
Evi 3   
Al, SUN&FUN klub,  
2 deti zdarma 
TOP first minute až -35% 

CYPRUS
Tsokkos Gardens 4 +  
Al, novinka, dieťa zdarma
Acapulco Beach 5 +  
Al, SUN&FUN klub,  
2 deti zdarma 
TOP first minute až -35%

TURECKO
IC Santai 
Family Resort 6   
UAl, 2 deti zdarma 
TOP first minute až -35% 
Primasol  
Serra Garden 5   
UAl, SUN&FUN klub,  
2 deti zdarma 
TOP first minute až -35% 

TUNISKO
Primasol El Mehdi 4 +  
UAl, 2 deti zdarma

EGYPT
Nubia Aqua  
Beach Resort 5   
UAl, 2 deti zdarma 
TOP first minute až -35%

SAE
Hilton Double Tree 
Marjan Island 6   
Al, 2 deti zdarma  
TOP first minute až -35%

vysvetlenie skratiek 
AI – All Inclusive 
AI light – All Inclusive LIGHT 
UAI – ULTRA All Inclusive



...jednoducho na splátky

Pre viac informácií sa pýtajte na pobočke cestovnej kancelárie.

Keď na dovolenku,
tak na splátky a bez navýšenia

kl
ub

ov
á

 d
ov

ol
en

ka
klub

SUN
&FUNSUN
&FUNklub
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Vo vybraných  
hoteloch
označených týmto 
piktogramom poskytujeme 
počas letných prázdninových 
mesiacov služby klubovej 
dovolenky.

V kluboch sa budete 
zabávať
so slovenskými animátormi.

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

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

Rodičia zaiste ocenia
aj chvíle, ktoré bude ich dieťa 
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!
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SARDÍNIA
Palmasera  
Village 4 +, UAl
Marmorata  
Village 4 , UAl

SICÍLIA
Fiesta Athénee 
Palace 5 , UAl
Fiesta Garden 
Beach 5 , UAl
Portorosa 5 +, UAl

KALÁBRIA
Pizzo Calabro 
Resort 4 +, UAl
Nicotera Beach 4 +,  
UAl

MALTA
Seabank  
Resort 5 , UAl

CHORVÁTSKO
Pula 3 +, Al light
Kačjak 2 +, PP
Medena 3 +, Al

ČIERNA HORA 
Korali 3 , Al

ALBÁNSKO
Rafaelo 
Resort 4 , Al

BULHARSKO
Royal Club  
Victoria 4 +, UAl
Tishina 3 +, Al

CHALKIDIKI
Aristoteles  
Beach 4 , Al

KORFU
Sandy Beach 
Resort 4 +, Al
Corfu Senses 3 +,  
Al light

ZAKYNTHOS
Palazzo  
di Zante 4 , Al
Zante Imperial 
Beach 4 , Al
Zante Royal  
Resort 4 , Al

KRÉTA
Talea 
Beach 3 +, Al

RHODOS
Evi 3 , Al

CYPRUS
Acapulco 
Beach 5 +, Al
Salamis Bay  
Conti 5 +, UAl

TURECKO
LTI Serra 
Resort 6 , UAl
Club Calimera 
Serra Palace 6   
UAl
Primasol Serra 
Garden 5 , UAl
Alba  
Resort 5 , UAl

vysvetlenie skratiek
PP – Polpenzia 
AI – All Inclusive 
AI light – All Inclusive LIGHT 
UAI – ULTRA All Inclusive



CHORVÁTSKO

SARDÍNIA

ŠPANIELSKO

MALORKA

KALÁBRIA

SICÍLIA

MALTA

JADRANSKÉ

TUNISKO

GIBRALTÁR

BARCELONA

PARÍŽ

RÍM

TUNIS

ŠPANIELSKO

AKTÍVNE POZNÁVANÍM NA PÚTI
Dovolenku s nami môžete stráviť aj 

SLOVINSKO

...ochutnajtenáš   svet!

BR
AT

ISL
AV

A

ZÁHREB

TALIANSKO

TALIANSKO

TALIANSKO

TALIANSKO

POBREŽIE

86

80

50

38

28

70
310

60

10

nové

22

PALERMO

98

344 346 362



ČIERNA HORA ALBÁNSKO

BULHARSKO

ZAKYNTHOS

PELOPONÉZ

CHALKIDIKI

KRÉTA

RHODOS

CYPRUS

TURECKO

EGYPT

SAE

KORFU

KÁHIRA

SOFIA

GRÉCKO
GRÉCKO

GRÉCKO

GRÉCKO

GRÉCKO

GRÉCKO
126

134

184

202

214

192

338

326

218
236

272

256

144

2018

ANTALYAATÉNY
ALANYA

SIDE

nové



Španielske "rizoto" má mnoho variácií. Pripravuje sa napríklad 
s kuracím a králičím mäsom, klobásou chorizo, morskými plodmi...

Paella

Costa del Maresme 
Costa Dorada

ŠPANIELSKO
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MADRID

Barcelona

Calafell

La Pineda, Salou

Pineda de MarSanta Susanna

Costa del Maresme
sa tiahne od  francúzsko-španielskych hraníc až 
po mestečko Blanes. Je charakteristické čarovný-
mi zátokami uprostred strmých skalnatých zrázov 
a píniových hájov.

Santa Susanna
Pôvodná rybárska dedinka na  území kniežatstva 
Montpalau bola pomenovaná podľa uctievanej 
patrónky, svätej Susanny. Letovisko s  vyhľadáva-
nou plážou a úchvatnou prírodnou scenériou pri 
národnom parku Montenegro predstavuje žia-
dané a tisíckami dovolenkárov overené turistické 
centrum. Pôvab a letná atmosféra Santa Susanny 
pozývajú na sladké leňošenie, ale aj radostné vy-
chutnávanie kultúrnych a športových aktivít. San-
ta Susanna má okrem živej promenády s  množ-
stvom obchodíkov, kaviarničiek či zábavných 
podnikov aj výhodu privilegovanej dlhej a širokej 
pláže s množstvom príležitostí pre vodné športy. 

Pineda de Mar 
Stredisko Pineda de Mar leží v objatí majestátnych 
hôr a širokých zlatistých pláží ústiacich do čistých 
morských vôd. Práve pre svoju výbornú polohu 
je častým a  vyhľadávaným dovolenkovým cie-

ľom turistov z  celej Európy. Leží približne 65 km 
od Barcelony a má s ňou zabezpečené pravidelné 
autobusové i  železničné spojenie. Toto príjem-
né letovisko patrí k  obľúbeným miestam oblasti 
a  turistom ponúka množstvo reštaurácií, kaviarní 
s otvorenými terasami, barov a obchodíkov so su-
venírmi. Pobrežná promenáda tiahnúca sa letovis-
kom spája Pinedu de Mar so susednými letoviska-
mi a je centrom diania podvečerných prechádzok.

Costa Dorada
„zlaté pobrežie“ svoj názov získalo vďaka krásnym 
a rozľahlým zlatistým plážam s jemným pieskom, 
ktoré sú obmývané vodami Stredozemného 
mora. Pobrežie je posiate množstvom malých ry-
bárskych dediniek, ale i veľkých letovísk, ktoré sú 
centrami turistického ruchu, zábavy a športu. 

Salou a La Pineda
Ak chcete zažiť dovolenku plnú zábavných atrak-
cií, neopakovateľnú španielskú atmosféru a noč-
ný život v meste, tak španielske letovisko Salou je 
pre vás tou správnou voľbou. Patrí medzi najväč-
šie a najkrajšie španielske letoviská ležiace na po-
breží Costa Dorada. Na historické centrum mesta 
nadväzuje moderná výstavba desiatok luxusných 
hotelov a apartmánov. Veľmi známou turistickou 

atrakciou v  Salou je svetelná fontána. Rozsiahle 
piesočnaté pláže dlhé až 7 km s pozvoľným vstu-
pom, rovnako ako aj more v  tejto oblasti patria 
k  najčistejším z  celého pobrežia Costa Dorada. 
Vďaka týmto prekrásnym plážam si stredisko vy-
slúžilo prezývku „Pláž Európy“. Smerom na La Pi-
nedu (pokojnejšie turistické letovisko) sa v men-
ších zátokách nachádzajú ďalšie pláže, určené pre 
milovníkov pokoja. V  stredisku La Pineda, ktoré 
pozvoľne nadväzuje na turistické stredisko Salou, 
je takisto veľmi pekná dlhá piesočnatá pláž. Toto 
stredisko je pokojnejšie ako Salou, a preto je vy-
hľadávané hlavne tými, ktorí túžia po odpočinku 
a pokojných večerných prechádzkach, či posede-
niach v  príjemných kaviarničkách. Medzi Salou 
a La Pinedou sa dá presúvať pohodlne autobusmi 
alebo trenetom (vláčik), poprípade aj prechádz-
kou trvajúcou cca 45 min. 

Calafell
Historické mesto a zároveň aj veľmi obľúbené le-
tovisko je ideálnym miestom pre tých, ktorí túžia 
svoju plážovú dovolenku skombinovať s objavo-
vaním Costa Dorady a  očarujúcich Románskych 
a  stredovekých miest. Môže sa pochváliť pre-
krásnou 5 km dlhou plážou, pokrytou zlatistým 
pieskom a ocenenou Modrou vlajkou za čistotu. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 27° 29° 30° 27° 23°
More 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha 505.000 km2 Populácia 45.117.000
Hlavné mesto Madrid Mena euro

Je pre nás skutočným potešením, že 
vám aj túto sezónu môžeme ponúk-
nuť šancu prežiť vaše dovolenkové dni 
v Španielsku, v krajine, ktorá je krásna 
a atraktívna po akejkoľvek stránke. Pri-
chádzame k vám s ponukou ubytova-
nia v kvalitných hoteloch v príjemných 
strediskách ako sú Santa Susanna a Pi-
neda de Mar na  Costa del Maresme 
a strediská La Pineda, Calafell a Salou 
na Costa Dorada. Tieto hotely si svojou 
polohou, výbornými cenami, kvalit-
nými službami a  možnosťami relaxu 
a  zábavy určite získajú vašu priazeň. 
Bohaté švédske stoly s  výberom eu-
rópskej ako aj miestnej tradičnej ku-
chyne, ktoré vám spríjemnia horúce 
letné dni sú už len takým bonusom. 
A ak sa vám zunuje leňošenie na pláži, 

nevynechajte návštevu vodných a zá-
bavných parkov Marineland a  Water 
World v blízkosti letovísk alebo absol-
vujte s  nami zaujímavé fakultatívne 
výlety do  magickej a  očarujúcej Bar-
celony, či na  známe pútnické miesto 
Montserrat. Vydajte sa s nami do zeme 
zaliatej slnkom, plnej prívetivých ľudí 
a dobrodružstva. Sme presvedčení, že 
po návšteve Španielska bude vaše srd-
ce patriť práve tejto destinácii a vy sa 
budete do krajiny flamenca, kráľovskej 
atmosféry a  neutíchajúcej životnej 
energie vracať rovnako často a  s  rov-
nakým nadšením ako my.

Španielsko – to je rozmanitá krajina 
s bohatou kultúrou, prekrásnou prírodnou 
scenériou, členitými pobrežiami, krásnym 

morom a príjemnou atmosférou. 
Zaslúžene patrí už niekoľko rokov medzi 

najnavštevovanejšie destinácie sveta. Má 
čo ponúknuť každému návštevníkovi, 

či ho sem láka oddych, zábava, história, 
kultúra, príroda alebo šport. Sme preto 

veľmi radi, že vám aj v tejto letnej sezóne 
prinášame možnosť stráviť dovolenkové 

dni na slnkom zaliatych pobrežiach Costa 
del Maresme a Costa Dorada.

Chorizo,  Jamon, Lomo Embuchado Gazpacho
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Poloha: v  oblasti Costa Dorada, v  pokojnej 
časti strediska La Pineda • 80 m od prekrásnej 
piesočnatej pláže a pobrežnej promenády •  
cca 3 km od rušného a obľúbeného strediska 
Salou • 95 km od  letiska v Barcelone • 3 km 
obrovský zábavný park PortAventura • 500 m 
od aquaparku Aquopolis 

Ubytovanie: komfortne a  elegantne zaria-
dené dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej, 
resp. dvoch prísteliek až pre 4 dospelé osoby 
• TV/SAT • trezor • minibar • klimatizácia • prís-
lušenstvo (kúpelňa so sprchou alebo vaňou, 
WC) • sušič na vlasy • wifi (zdarma) • balkón 
resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: luxusné a elegantné ho-
telové lobby s recepciou a s pohodlným pose-
dením • all inclusive reštaurácia s vynikajúcou 
kuchyňou • snack bar s  atraktívnou terasou 
s posedením • bar pri bazéne • 3 bazény, det-
ský bazén, bazén s vodnými atrakciami aj pre 
najmenšie deti • wifi pripojenie v spoločných 
priestoroch aj na izbách (zdarma) • konferenč-
ná miestnosť • slnečná terasa so slnečníkmi 
a ležadlami (zdarma) • plážové osušky (za po-
platok) • vnútorný bazén • SPA a wellness cen-
trum (za poplatok) • menšie fitness centrum • 
detské ihrisko • práčovňa • miestnosť na bato-
žinu • trezor 

Stravovanie: formou all inclusive

Palas Pineda hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.palaspineda.com

Naša mienka: s radosťou vám i túto letnú sezó-
nu ponúkame mimoriadne obľúbený hotel Palas 
Pineda, ktorý sa vďaka svojej výhodnej polohe 
a  pestrým službám zaradil medzi turistami vy-
hľadávané rezorty v  tichšej časti strediska La Pi-
neda. Len pár metrov od  hotela sa rozprestiera 
zlatistá pláž ideálna na stavanie hradov z piesku, 
ale aj na rôzne športové aktivity. Nerušený pokoj 
s chladeným nápojom v ruke nájdete na ležadle 
pri viacerých architektonicky zaujímavo rieše-
ných hotelových bazénoch. K bohatému vybave-
niu rezortu okrem bazénového komplexu patria 
aj luxusné spoločenské priestory, wellness cen-
trum, vnútorný bazén či reštaurácia s  vynikajú-
cou kuchyňou. Prázdninový rezort odporúčame 
aj náročným klientom, ktorí hľadajú ideálne spo-
jenie aktívnej a pasívnej dovolenky v kombinácii 
s výbornými all inclusive službami. 

La Pineda
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Pláže: len necelých 80 m od širokej udržiava-
nej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do  mora, obklopenej zelenými borovica-
mi a  palmami •  ležadlá a  slnečníky na  plá-
ži (za  poplatok) • vodné športy a  atrakcie 
(za poplatok) • v hoteli je možnosť vypožičať 
si osušky na pláž (za poplatok)

Šport a  zábava: herňa •  fitness centrum • 
denné i večerné hotelové animácie pre deti 
aj dospelých • hotelový miniklub • stolný 
tenis • šípky • minigolf • tenis (za poplatok) • 
detské ihrisko • na promenáde možnosť vy-
požičania bicyklov (za poplatok) • na plážovej 
promenáde množstvo reštaurácií, barov, ob-
chodov • aquapark Aquopolis s množstvom 

vodných atrakcií • jeden z najväčších zábav-
ných parkov v Európe - PortAventura 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov s rôznymi špeciali-
tami vrátane nápojov • vybrané miestne al-
koholické nápoje - víno, pivo, whisky, vodka, 
gin, brandy a nealkoholické nápoje - džúsy, 
malinovky, voda, káva, čaj podávané v hote-
lovom all inclusive bare s  terasou alebo 
v pool bare • ľahké občerstvenie servírova-
né vo vybraných hodinách - napr. sendviče, 
hamburgery, hranolky • zmrzlina 

Cenník » 367

tu

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 510 €/ 8 dní • od 742 €/ 11 dní 
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Poloha: 500 m od centra  Salou • 100 m 
od prekrásnej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • pri pobrežnej promenáde 
• v blízkosti obchodíky, reštaurácie, bary, noč-
né kluby • 97 km od letiska v Barcelone

Ubytovanie: Salou Park Resort I 4* - elegant-
né a luxusne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek • TV/SAT • trezor 
(za  poplatok) • klimatizácia • príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC) • su-
šič na  vlasy • chladnička (za  poplatok) • wifi 
(zdarma) • balkón alebo terasa • telefón • rá-
dio, Salou Park Resort II 3* - príjemne a útul-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • TV/SAT • trezor (za popla-

tok) • klimatizácia • príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC) • chladnička 
(za poplatok) • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: rezort patrí do siete ho-
telov 4R Hotels • priestranná vstupná hala 
s  recepciou • reštaurácia pre klientov hotela 
Salou Park Resort I 4* • reštaurácia pre klientov 
hotela Salou Park Resort II 3* • vysokokvalitné 
služby a spoločenské priestory hotela spoloč-
né pre klientov oboch častí: gastrobar • piano 
bar s  výhľadom na  more • bar pri bazéne • 
priestranný bazénový komplex s  oddelenou 
časťou pre deti (ležadlá a  slnečníky zdarma) 
• detské ihrisko • miniklub • internetový kútik 
(za poplatok) • wifi v spoločných priestoroch 

Salou

Salou Park hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ***/****
webstránka: www.saloupark.com

Naša mienka: pre tých, ktorí hľadajú dokonalé 
spojenie oddychu a zábavy je vhodný tento ho-
tel s príjemnou dovolenkovou atmosférou, situo-
vaný len pár krokov od nádhernej zlatistej pláže 
vo vyhľadávanom prázdninovom letovisku Salou. 
Vychutnajte si šum mora na piesočnej pláži ale-
bo na pohodlnom ležadle pri jednom z hotelo-
vých bazénov. Výborní kuchári vám v Salou Park 
Resorte pripravia chutné jedlá medzinárodnej 
i domácej kuchyne a o zábavu sa postará skúse-
ný hotelový animačný tím. Ak chcete zažiť pravý 
španielsky večer, krátkou prechádzkou po  pro-
menáde sa ocitnete v  temperamentnom srdci 
Salou, kde môžete ochutnať typické španielske 
tapas či sangriu. Nechajte sa zlákať  reštaurácia-
mi či barmi tiahnúcimi sa pozdĺž celého pobrežia 
a prijmite naše pozvanie do očarujúceho rezortu, 
kde sa vaša dovolenka stane nezabudnuteľnou.

izba 4*
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(zdarma) • luxusne a  harmonicky zariadené 
Spa & Wellness centrum (za poplatok) • fitness 
centrum • animačný program pre deti i dospe-
lých v hotelovom režime • vnútorný bazén

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: 100 m od  piesočnatej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do  mora • ležadlá a  slnečníky 
na  pláži (za  poplatok) • v  hoteli možnosť vy-
požičania plážových osušiek (za vratnú kauciu)

Šport a zábava: hotelový detský kútik • vod-
né športy a atrakcie na pláži (za poplatok) • 
v stredisku široká ponuka športov • v blízkosti 
atraktívny zábavný park PortAventura len 2,5 
km • aquapark Aquopolis len 5 km

all inclusive kvalitný all inclusive 
program spoločný pre 

obe hotelové časti - raňajky, obedy a téma-
tické večere formou bufetu vrátane nápo-
jov • miestne alkoholické nápoje (pivo, 
víno, vermouth, sangria, whisky, gin, rum, 
vodka, rôzne koktaily a  likéry) • nealkoho-
lické nápoje (voda, sóda, džúsy, malinovky) 
• káva, čaj • mliečne koktaily • zmrzlina • vo 
vyhradených hodinách snacky - sendviče, 
bagetky, hamburgery, hot dog, pizza, hra-
nolky, chipsy • šaláty • koláčiky • detské 
menu • slnečníky a ležadlá pri bazéne • ho-
telové animácie pre deti a dospelých

Cenník » 366,367

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

izba 3*

Salou 
Park

od 371 €/ 8 dní • od 507 €/ 11 dní
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Poloha: v  centre strediska Calafell priamo 
pri udržiavanej pláži so zlatistým pieskom 
a  s  pozvoľným vstupom do  mora, vhod-
ným aj pre malé deti a  neplavcov • hotel 
od  mora oddeľuje len atraktívna pobrežná 
promenáda ťahajúca sa celým letoviskom 
• v  blízkosti množstvo obchodíkov, reštau-
rácií, barov, zábavných podnikov a  ka-
viarní • len 60 km od  letiska v Barcelone

Ubytovanie: útulne a príjemne zariade-
né izby s  možnosťou jednej, resp. dvoch 
prísteliek • možnosť zrekonštruovaných 
izieb superior (za príplatok) • satelitná 
TV • trezor (za  poplatok) • klimatizácia • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-

chou alebo vaňou, WC) • sušič na  vlasy • 
wifi • balkón alebo terasa s  posedením • 
chladnička na  vyžiadanie (za  poplatok) 

Vybavenie hotela: hotelové lobby s recep-
ciou • all inclusive reštaurácia s  výhľadom 
na  pláž • à la carte reštaurácia s  vonkajšou 
terasou a s výhľadom na pláž a more (za po-
platok) • snack bar s  priestrannou terasou 
s posedením (v  rámci all inclusive) • beach 
bar (za  poplatok) • bazén s  ležadlami • TV 
miestnosť • wifi pripojenie v  spoločných 
priestoroch (zdarma) • animačný program 
v hotelovom režime

Stravovanie: formou all inclusive 

Miramar Calafell hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelmiramarcalafell.com

Naša mienka: tento príjemný hotel, nachádzajúci 
sa v stredisku Calafell má byť právom na čo pyšný. 
Jeho poloha je jednoducho fantastická. Je situo-
vaný priamo na krásnej piesočnatej pláži ťahajú-
cej sa do ďaleka, ktorá je vhodná aj pre malé deti 
a neplavcov. Od pláže ho oddeľuje len pobrežná 
promenáda, ktorá prechádza týmto krásnym le-
toviskom. V hotelovom beach bare si vychutnajte 
prekrásny výhľad na Stredozemné more, dopraj-
te si večerný koktail počúvajúc živú hudbu, ktorá 
vám spríjemní váš relax.  Vďaka svojej vynikajúcej 
polohe, priamo v centre mesta, nie je z hotela ni-
kam ďaleko. Či už sú to bary, reštaurácie či obcho-
díky s  typickými španielskymi suvenírmi, všetko 
je na dosah. Neváhajte a vstúpte do tohto hotela, 
ktorého ubytovanie, služby, bohatá strava, ako aj 
veľmi milý a  priateľský personál vás presvedčia 
o tom, že ste si vybrali správne. 

Calafell
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Pláže: od prekrásnej širokej piesočnatej plá-
že s  hebkým zlatistým pieskom delí hotel 
len atraktívna plážová promenáda lemo-
vaná palmami • pozvoľný vstup do  mora 
vhodný aj pre deti a menej zdatných plav-
cov • na pláži sa nachádza i plážový bar • le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: rôzne vodné a plážové 
športy a  atrakcie na  pláži letoviska Calafell 
(za poplatok) • v stredisku možnosť bohaté-
ho športového a kultúrneho vyžitia • hote-
lové animácie

 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov, vrátane vybraných nápojov • neskoré 
kontinentálne raňajky (čaj, káva, šunka, 
maslo, pečivo, džús) • počas dňa k dispozí-
cii v hotelovom snack bare vybrané lokál-
ne alkoholické nápoje (napr. čapované 
pivo, víno, gin, vodka, whisky, brandy, ver-
muth), nealkoholické nápoje (voda, džúsy, 
malinovky), vybrané miešané nápoje, kok-
taily, sangria • káva, čaj • vo vyhradených 
hodinách rôzne snacky, napr. hot dog, piz-
za, hranolky, chipsy, sendviče, toasty • 
zmrzlina • koláčiky • hotelové animácie

Cenník » 367

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 384 €/ 8 dní • od 533 €/11 dní
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Poloha: necelých 100 metrov od  rozľahlej 
piesočnatej pláže v príjemnom  letovisku 
Santa Susanna • nákupné možnosti, cukrá-
reň, kaviareň priamo pri hoteli • len 75 km od 
letiska v Barcelone 

Ubytovanie: pohodlne a  útulne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek aj pre štyri dospelé osoby 
• klimatizácia • satelitná TV • telefón • trezor 
(za  poplatok) • chladnička/minibar (na vy-
žiadanie za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • su-
šič na vlasy • wifi na izbe (za poplatok) • bal-
kón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• bazén pre dospelých aj deti • detský kútik 
s animačným programom v hotelovom reži-
me • konferenčná miestnosť • panoramatický 
výťah • hlavná reštaurácia • kaviareň s barom 
• bar pri bazéne • tanečná sála so živými vy-
stúpeniami vo vybraných dňoch • fitness • 
wifi v lobby • TV miestnosť • obchod • herňa 
• biliard • časť Mercury Village s obchodíkmi, 
reštauráciou, ihriskom pre deti a cukrárňou 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: necelých 100 m od širokej piesočnatej 
pláže • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • Mini 
beach club (v prevádzke hlavne v období júl, 

Mercury hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelmercury.com

Naša mienka: neďaleko krásnej piesočnatej plá-
že v obľúbenom letovisku Santa Susanna je tento 
hotel zárukou veselých letných zážitkov a skvelé-
ho oddychu. Komplex s  rodinnou atmosférou 
ponúka svojim hosťom nielen relax pri bazéne, 
ale aj množstvo športových aktivít. Pred hotelom 
sa nachádza časť Mercury Village, kde nájdete 
reštauráciu s  ihriskom pre najmenších cestova-
teľov, cukráreň pre maškrtné jazýčky a obchody. 
Počas pobytu sa môžete bez obáv venovať rela-
xu, zatiaľ čo vaše deti budú šantiť na skákacom 
hrade alebo pri rôznych vodných hrách a zábave 
v plážovom detskom klube - „Mini Beach Club“. 
Po okolí vás prevezie vláčik so zastávkou priamo 
pred hotelom. Vyskúšajte si windsurfing, jazdu 
na koni alebo vyrazte na výlet do čarovného  his-
torického mesta Gerona a domov sa budete vra-
cať plní síl s kopou dovolenkových zážitkov. 

Santa Susanna
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august) – zábava pre deti od 4 do 12 rokov • 
výber mnohých vodných športov (za  popla-
tok) 

Šport a  zábava: herňa •  fitness • hotelový 
detský klub • detské ihrisko • v  okolí mnohé 
športové aktivity (basketbal, futbal, požičov-
ňa bicyklov, plážový volejbal) • vodné športy 
a atrakcie na pláži ako napr. jachting, windsur-
fing, jazda na  kajaku, parasailing • v okolí 
hotela nájdete cyklistické trasy • turistický 
vláčik (zastávka priamo pred hotelom) • Mini 
club na  pláži (júl, august) – zábava pre deti 
od 4 do 12 rokov • miestne trhy • zábavný park 
a aquapark či dobrodružný park, kde si užijete 
napr. jazdu na štvorkolkách 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane vybraných nápojov • 
neskoré kontinentálne raňajky • vybrané 
miestne alkoholické nápoje (brandy, gin, 
vodka, whisky, miestne likéry • pivo, víno 
•  nealkoholické nápoje (džúsy, malinovky, 
voda) • „koktailový deň“ • káva, čaj • poobed-
ňajší snack (napr. hranolky, sendviče, ham-
burgery, hot dog, pizza) • zmrzlina (vo vy-
hradených hodinách) • slnečníky a  ležadlá 
pri bazéne • animačný program v  hotelo-
vom režime

Cenník » 367

ty

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 384 €/ 8 dní • od 533 €/ 11 dní
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Poloha: cca 7 minút chôdze od prekrásnej 
rozľahlej piesočnatej pláže v príjemnom 
slnečnom  letovisku Pineda de Mar na po-
breží Costa del Maresme • v centre letovis-
ka s nákupnými a zábavnými možnosťami • 
len 65 km od Barcelony, architektonického 
skvostu, ktorá je hlavným mestom Katalán-
ska (priame vlakové spojenie - vlakové ná-
stupisko len 500 m od hotela) • 45 km od 
historického mesta Gerona  

Ubytovanie: útulne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek aj pre 4 dospelé osoby • možnosť 
zrekonštruovaných izieb typu superior (za 
príplatok) • klimatizácia • minibar (za popla-

tok) • satelitná TV • telefón • wifi (za poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • trezor (za poplatok) 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • 2 vonkajšie bazény s 
terasou a posedením • kompletne zrenovo-
vaná bazénová časť • novinkou sú šmykľav-
ky v detskom bazéne • ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • výťah • hlavná reštaurácia • all 
inclusive bar • salónik s pohovkami a biliar-
dovým stolom • wifi pripojenie vo verejných 
priestoroch • zrekonštruovaná TV miestnosť 
• internetový kútik s počítačmi  

Stravovanie: formou all inclusive 

Checkin Pineda hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.checkinpineda.com

Naša mienka: opäť vám dávame do pozornosti 
nádherné,  príjemné a slnkom zaliate stredisko 
Pineda de Mar, kde sa nachádza  útulný hotel 
Checkin Pineda. Kvalitné služby, výborná kuchy-
ňa,  príjemná, priam rodinná atmosféra a vždy 
usmiaty personál si získajú aj vás. Letovisko je 
ideálne na  rodinnú dovolenku, ale aj pre aktív-
nych cestovateľov, ktorí túžia po  poznávaní. Je 
popretkávané historickými uličkami, záhradami 
a námiestiami, ktoré vo vás zaručene zanecha-
jú neopakovateľnú atmosféru. Okrem toho má 
priame vlakové spojenie s  pulzujúcou Barcelo-
nou, hlavným mestom Katalánska, ktorú jed-
noducho musíte zažiť. Krátkou prechádzkou sa 
z hotela dostanete na dlhú a širokú, udržiavanú, 
piesočnatú pláž, lemovanú jedinečnou palmo-
vou promenádou, ktorá je počas leta centrom 
športu a spoločenského života. 

Pineda de Mar
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Pláže: krásna široká a dlhá piesočnatá pláž 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
pláž je lemovaná nádhernou promenádou 
s mnohými barmi, kaviarňami, reštauráciami 
či obchodíkmi so suvenírmi • pestré mož-
nosti športového vyžitia - plážový volejbal, 
windsurfing, wakeboarding, parasailing (za 
poplatok)

Šport a  zábava: biliard • dva vonkajšie 
bazény, z toho jeden detský s novými 
šmykľavkami • večerný animačný program 
(v hotelovom režime) - živá hudba, tanečné 
vystúpenia • rôzne plážové športy a atrakcie 
(za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou 

chutných švédskych stolov • vybrané 
miestne alkoholické nápoje (brandy, gin, 
vodka, whisky) • pivo, víno, koktaily • neal-
koholické nápoje (džúsy, malinovky, voda) 
• káva a čaj podávané v hotelovom all 
inclusive bare • "koktailový deň" • snacky 
počas dňa vo vybraných hodinách (napr. 
ovocie, šaláty, sendviče, hamburgery, 
chipsy, hot dog, pizza) • zmrzlina (vo vy-
hradených hodinách) • ležadlá pri bazéne 
• animačný program v hotelovom režime

Cenník » 366

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

superior izba

od 371 €/8 dní • od 462 €/11 dní 
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Nie je jedlo, ale štýl servírovania rôznorodých chuťoviek.
Tapas

S' Illot 
Calas de Mallorca

MALORKA
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Palma de Mallorca
S' Illo

t

Calas de Mallorca

Palma de Mallorca
Hlavné mesto Palma de Mallorca, pre miestnych 
jednoducho Palma, leží v západnej časti ostrova, 
neďaleko od letiska Palma. Má približne 300.000 
obyvateľov, čo je prakticky polovica obyvateľov 
celého ostrova. Vďaka spoľahlivej a hustej sieti 
verejnej dopravy je jeho návšteva poľahky do-
stupná takmer z každého kúta ostrova. Mesto sa 
pýši nápadnou ozdobou, veľkolepou pripomien-
kou kresťanského dobytia ostrova. Je ňou monu-
mentálna katedrála La Seu (v preklade Katedrála 
svetla). Stojí na pôvodnom mieste moslimskej 
mešity, jej kompletná dostavba zabrala päť 
storočí a interiér vystavuje na obdiv práce 
z rúk umelca veľkého mena - Antoni Gaudího. 
K výzdobe mesta Palma treba rozhodne priradiť 
i palác Almudaina, gotickú pevnosť Bellver, 
starovekú burzu La Lonja, promenádu La Rambla 
či námestie Placa Major. Charizmatické centrum 
hlavného mesta ponúka omnoho viac zážitkov, 
ako by ste možno na prvý pohľad očakávali - tým 
samozrejme máme na mysli i zážitky gurmánske, 
ktorých je v miestnych „tapas baroch“ a „bode-
gách“ naozaj hriešne veľké množstvo. Spoznáva-
niu jeho zákutí vám odporúčame venovať aspoň 
jeden deň z pobytu na ostrove - túto voľbu ani 
na okamih neoľutujete. 

S´Illot
Východné pobrežie ostrova Malorka ponúka 
malebné prírodné zákutia, početné romantické 
zátoky ukryté pred zrakom zvedavcov, ako i po-
brežie s dlhými plážami. Jedným z nich je vyhľa-
dávané stredisko S‘Illot. Jeho pláž uspokojí najmä 
deti a milovníkov jemnučkého svetlého piesku, 
ktorý dokonale kontrastuje s čistým tyrkysovým 
morom. Ak preferujete pokojnú dovolenku, ste 
tu na správnom mieste. Popri pobreží sa tiahne 
príjemná promenáda s nákupnými možnosťami, 
voňavými kaviarničkami a reštauráciami s výhľa-
dom na šíre more. S‘Illot leží v bezprostrednej 
blízkosti letoviska Sa Coma, ktorého pláž býva 
označovaná prívlastkom „exotická“. Iba 4 km 
od S‘Illotu leží o niečo rušnejšie letovisko Cala 
Millor so širšou ponukou zábavných možností 
a spoločenského vyžitia. Jeho piesky sa tiahnu 
po dĺžke takmer 2  km. Milovníkov prírodných 
krás s istotou očaria neďaleké podzemné Dračie 
jaskyne a najsevernejší výbežok ostrova Formen-
tor. Len 10 minút od hotela Peymar sa rozprestie-
ra magická zátoka Cala Morlanda s malou plážou 
obľúbenou vyznávačmi nudizmu. Pri cestách 
po okolí navštívte aj rybársky prístav Cala Bona či 
malebnú pláž Costa de los Pinos, ktorá je známa 
predovšetkým letnými sídlami hercov.

Calas de Mallorca
Malebný ostrov Malorka ponúka prekrásne záku-
tia v podobe moderných, zaujímavých letovísk. 
Jedným z nich je aj vyhľadávané letovisko Calas 
de Mallorca, ktoré leží pri krásnej piesočnatej 
pláži s priezračnou vodou. Tá uspokojí i nároky 
rodín s deťmi vďaka pozvoľnému vstupu do 
mora. Stredisko je ideálnym miestom pre vašu 
vysnívanú dovolenku. Krásna príroda, pokojné 
prostredie, nádherné členité pobrežie prerušova-
né zátokami, z ktorých dve - Cala Domingo a Cala 
Murada - ponúkajú výborné možnosti na kúpanie. 
Jemný zlatistý piesok kontrastuje s modrou 
hladinou mora. V letovisku nájdete reštaurácie, 
bary, obchodíky, požičovne bicyklov či áut. Určite 
nevynechajte podvečernú prechádzku po pobreží 
s romantickým posedením pri západe slnka. 
Atraktívne je aj okolie, kam sa môžete vybrať na 
požičaných bicykloch. Ak si prenajmete auto, 
odporúčame vám navštíviť blízke pohorie Serres 
de Levant, na juhu ktorého sa nachádza hrad 
Castell de Santueri. Calas de Mallorca je ideálnym 
miestom pre pokojnú dovolenku. Tú si vychutnajú 
najmä tí, ktorí vyhľadávajú tichšie miesta cez deň. 
Avšak večer sa aj v centre malého strediska nájdu 
miesta, kde sa môžete zabaviť v rytme tempera-
mentnej španielskej salsy.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 27° 29° 30° 27° 23°
More 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha 3.640 km2 Populácia 790.000
Hlavné mesto Palma de Mallorca  Mena euro

Miestne pláže sa oprávnene pýšia 
Modrou vlajkou - tá sa prideľuje upra-
veným bezpečným miestam s čistým 
morom, o aké na tomto ostrove nao-
zaj nie je núdza. Na  Malorke nájdete 
výborne vybudovanú dopravnú in-
fraštruktúru, vysokú úroveň služieb, 
širokú ponuku výletov, veselý nočný 
život, ale aj harmóniu a pokoj v záto-
kách na  pobreží ostrova. Na  svoje si 
prídu obdivovatelia prírody, nadšenci 
vodných i pozemných športov, ako aj 
milovníci kultúry a  historických pa-
miatok. Hlavné mesto Palma de Mal-
lorca je unikátnou ukážkou skĺbenia 
starorímskej, maurskej a  novodobej 

kresťanskej kultúry. Pýchou mesta je 
prekrásna gotická katedrála La Seu 
a  vyhľadávaný prímorský prístav. 
Neďaleko Palmanovy sa nachádza 
zábavný park Marineland, ktorý je po-
pulárnym cieľom malých aj veľkých 
dovolenkárov. V tomto roku vám s ra-
dosťou ponúkame už overenú lokali-
tu S´Illot  a novinku Calas de Mallorca 
– obe strediská na východe ostrova. 
Ponuka uspokojí dovolenkárov s  niž-
ším rozpočtom, ako i  náročnejšiu 
klientelu. Omamná atmosféra zelené-
ho ostrova si dozaista získa vaše srdce 
od prvej chvíle.

Malorka patrí k najobľúbenejším  
rekreačným miestam na svete. Je to 
ten najväčší z Baleárskych ostrovov 

a disponuje nespočetným množstvom 
hotelov. Dovolenku tu každoročne trávi 

aj španielsky kráľ. Krásne romantické 
pobrežie so strmými útesmi padajúcimi 
do mora, malebné zátoky a pozvoľne sa 
zvažujúce piesočnaté pláže lákajú každý 

rok množstvo turistov. Slávni herci a politici 
si tu stavajú honosné letné sídla. Ostrov 

sa stal obľúbeným miestom i slovenských 
dovolenkárov, ktorí sa sem radi vracajú. 

Sobrasada Cocarroi Panades
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Poloha: hotel Peymar sa nachádza na  ma-
lebnom východnom pobreží turisticky veľ-
mi obľúbeného a navštevovaného ostrova 
Malorka v  známom stredisku S‘Illot • leží 
priamo pri krásnej pláži so svetlým jemným 
pieskom a  s  pozvoľným vstupom do  mora 
• v jeho  blízkom okolí sa ponúkajú mnohé 
nákupné možnosti, bary, reštaurácie, kaviar-
ne či cukrárne • 500 m od strediska Sa Coma 
s  naozaj očarujúcou piesočnatou plážou • 
4  km od  rušnejšieho strediska Cala Millor s 
viacerými možnosťami zábavného a spolo-
čenského vyžitia, diskoték • pravidelné auto-
busové spojenie, resp. turistický vláčik medzi 
susediacimi strediskami 

Ubytovanie: štandardne, ale vkusne zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej 
prístelky • možnosť izby s  bočným alebo 
priamym výhľadom na  more (za  príplatok) 
• klimatizácia • trezor (za poplatok) • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom vlasov) • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• reštaurácia s pestrým výberom chutných je-
dál  • bar • internet (za poplatok) • výťah • ba-
zén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) 
• posedenie na  slnečnej terase s  výhľadom 
na blízku pláž a more

Stravovanie: formou all inclusive

Peymar hotel  

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: s radosťou vám ponúkame dovo-
lenku v  rodinnom hoteli Peymar, kde vás čaká 
skvelý pobyt na  krásnej pláži s  tým najjemnej-
ším pieskom. Malé, ale známe a turistami ob-
ľubované letovisko S´Illot/Sa Coma je vhodné 
na  pokojnú dovolenku, no zároveň vďaka svo-
jej výbornej polohe ponúka možnosť navštíviť 
blízke, rušnejšie strediská Sa Coma a Cala Millor. 
Lokalita hotela je tiež ideálna na nenáročné pre-
chádzky po okolí, rovnako však aj na cyklistické 
výlety a športové vyžitie. Výhodná cenová relácia, 
blízkosť susedných živých stredísk a najmä nád-
herná široká pláž s bledým pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora, nachádzajúca sa priamo pred 
hotelom, poskytujú predpoklad na strávenie do-
konalých dní oddychu. Veríme, že naše dovolen-
kové menu, ktoré sme vás starostlivo pripravili, 
zachutí každému z vás.

S´Illot
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Pláže: hotel sa rozprestiera priamo pri pie-
sočnatej pláži s  jemným svetlým pieskom a 
pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) • v pešej do-
stupnosti sa nachádza krásna pláž susedné-
ho letoviska Sa Coma 

Šport a  zábava: vodné športy na  plá-
ži - vodné bicykle, windsurfing, potápanie 
(za poplatok) • v stredisku prenájom bicyklov 
a ďalšie možnosti spoločenského či športo-
vého vyžitia pre deti i dospelých

 all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých a 

chutných  švédskych stolov vrátane vybra-
ných lokálnych nápojov • lokálne nealko-
holické a  alkoholické nápoje podávané 
v hotelovom bare vo vyhradenom čase od 
10:00 hod. do 23:30 hod. (voda, nealkoho-
lické nápoje, víno, pivo, káva, rôzne destilá-
ty) • ľahké snacky, koláčiky a zmrzlina vo 
vyhradených popoludňajších hodinách od 
15:00 hod. do 17:00 hod. • slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne zdarma

Cenník » 368

tu

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 429 €/ 8 dní
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Poloha: hotel leží v letovisku Calas de Mallor-
ca známom svojimi očarujúcimi zátokami s 
priezračnou morskou hladinou a prírodnými 
scenériami • od letiska Palma de Mallorca je 
vzdialený cca 60 km a od čarovnej pláže Cala 
Domingos len asi 50 m • neďaleko hotela sa 
nachádzajú taktiež obchody, bary, kaviarne, 
reštaurácie či autobusová zastávka a stano-
visko taxíkov • golfové ihrisko je od areálu 
hotela vzdialené len niekoľko minút jazdy 
autom

Ubytovanie: renovované, elegantne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky • k dispozícii sú i priestranné rodinné 
izby pre 4 osoby • klimatizácia • minichladnič-

ka • trezor (za poplatok) • SAT TV • telefón • 
wifi (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, sušič vlasov, WC) • balkón 
alebo terasa s výhľadom na more 

Vybavenie: komplex sa skladá z dvoch zre-
konštruovaných hotelových častí • elegant-
ná a priestranná vstupná hala s recepciou • 
reštaurácia ponúkajúca jedlá stredomorskej 
kuchyne • bar Sofia • bar pri bazéne • slnečná 
terasa s pizzeriou • vonkajšie bazény • det-
ské ihrisko • ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
(zdarma) • wifi • tenisový kurt • pestré hote-
lové animácie

Stravovanie: formou all inclusive

Globales América hotel  

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelesglobales.com

Naša mienka: do našej tohtoročnej atraktívnej  
ponuky prvotriednych hotelov zaraďujeme i 
kvalitný hotel Globales América s jeho skvelou 
lokalitou, dych vyrážajúcim, moderne zariade-
ným interiérom, službami na vysokej úrovni a 
tiež možnosťou nádherného výhľadu na pano-
rámu mesta Calas de Mallorca a samotné more. 
Vzhľadom k svojej vybavenosti, pestrým služ-
bám a nezameniteľnej atmosfére hotel ponú-
ka prežitie úžasných a nezabudnuteľných chvíľ 
návštevníkom všetkých vekových kategórií. Po 
jeho vzhliadnutí, ubytovaní sa v priestranných a 
slnečných  izbách, prechádzke po udržiavanom 
areáli s krásnymi bazénmi a po okúsení bohatej 
ponuky vynikajúcich jedál vám zaručujeme, že 
sa sem budete chcieť vracať každé ďalšie leto. 
All inclusive hotel Globales América, to je ideálna 
oddychová dovolenka s fantastickými službami.

vCalas de Mallorca

https://tiptravel.sk/dovolenka/malorka/globales-america/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora sa nachádza v blízkosti 
hotela • športové aktivity na pláži a vodné 
športy (za poplatok) • ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) 

Šport a zábava: vodné športy (za poplatok) 
• v hotelom areále zdarma: vodné pólo, stol-
ný tenis, tenis, futbal, volejbal, petank, šípky • 
biliard (za poplatok) • aerobik • možnosť zú-
častniť sa uvedených kolektívnych športov 
na hotelovom multifunkčnom ihrisku • den-
né i večerné hotelové animačné programy a 
aktivity pre dospelých, večerné predstavenia 
• minidisco, face painting, rôzne športové ak-
tivity a hry pre deti

 all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane vybraných nápo-
jov (k raňajkám nealkoholické nápoje, 
voda, káva, čaj a počas obedov a večerí 
víno, voda) • zmzlina pre deti, ľahké občer-
stvenie, snacky, sendviče, hamburgery, 
hot-dogy či pizza vo vyhradenom čase • 
lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje  
(voda, džúsy, čapované nealko, káva, kapu-
číno, čaj, čokoláda, pivo, víno, sangría, 
brandy, whisky, gin, rum, vodka, likér) po-
dávané v baroch vo  vyhradených hodi-
nách (od 10:00 hod. do 24:00 hod.)

Cenník » 368

tu

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 592 €/ 8 dní



Špagety s mušľami a cesnakom
Spaghetti alle vongole

SARDÍNIA
 Golfo Aranci | Cala Gonone
Santa Teresa Gallura 
Marina di Sorso

TALIANSKO
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Olbia

Porto CervoCapreraLa Maddalena

Santa 

Teresa 

Gallura

Marina di Sorso Costa Smeralda

Golfo Aranci

Cala GonomeOrosei

Pri návšteve tohto čarokrásneho ostrova 
stačí len nejaký čas vnímať jeho magickú 
silu a  sami pochopíte, že sa v  mnohom 
vôbec nepodobá zvyšku Talianska. Ne-
nájdete tu monumentálnosť Ríma, ne-
prístupnú noblesu Toskánska, ukričanosť 
pikantnej Kalábrie ani perfekcionizmus 
a  megalomanstvo priemyselného seve-
ru. Pobyt tu by mal byť predpisovaný ako 
recept každému, komu vypovedali bater-
ky a je intoxikovaný civilizačným ruchom. 
Prvé, s  čím sa stretnete, je neopísateľný 
pokoj a  typická vôňa ostrova. Sardínia 
sa niekedy nazýva aj ostrovom piatich 
farieb. Ružová symbolizuje plameniaky 
a  divé ruže, zelená zase lesy, žltá slnko, 
modrá more a  oblohu a  poslednou far-
bou je strieborná, symbolizujúca histo-
rické mesto Nora. O Sardínii sa hovorí aj 
ako o Karibiku Stredomoria. Sardínčania 
si krásu pláží úzkostlivo strážia pre svoje 
budúce generácie. 

Tento zabudnutý raj na  zemi objavi-
li turisti len pred sto rokmi a  dnes tu 
dovolenkuje aj hviezdny Hollywood. 
Na  smaragdovom pobreží na  seve-
rovýchodnej strane ostrova známom 
ako Costa Smeralda má sídla talianska 
smotánka i hviezdy showbiznisu. 
Neváhajte navštíviť Sardíniu a  splňte si 
svoj sen dovolenkovať na najkrajších plá-
žach Európy s vôňou tej pravej ostrovnej 
dovolenky!

Sardínia - „zabudnutý raj Stredomoria“, aj 
takýto prívlastok má tento čarovný ostrov 

s prekrásnym azúrovým morom, panenskou 
prírodou, nádhernými piesočnatými plážami 

a vzrušujúco členitým pobrežím. Pláže Sardínie 
patria k najkrajším v Európe. Obmývané 

priezračnou vodou sú často úplne nedotknuté, 
obklopené horami a neraz prístupné iba 
od mora. Biele dedinky učupené na tých 

najneuveriteľnejších miestach strmých 
svahov pripomínajú dračie hniezda. Jednou 

z miestnych rarít sú stáda divokých koní, žijúcich 
voľne v prírode. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 22° 27° 30° 30° 27° 23°
More 17° 21° 23° 24° 23° 21°

Rozloha 24 090 km2 Populácia 1 675 411
Hlavné mesto Cagliari Mena euro

Golfo Aranci
Golfo Aranci je súčasťou provincie Olbia. Medziná-
rodné letisko je vzdialené len cca 30 minút a celá 
oblasť je preslávená krásnymi plážami s  jemným 
bielym pieskom, ktoré právom získali Modrú vlaj-
ku 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, delikátna ihla mäsa pečená 
na otvorenom ohni, čerstvé plody mora, nespočet-
né množstvo druhov 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 Stredomoria.

Costa Smeralda
Smaragdové pobrežie, či pobrežie drahokamov 
je 10 km dlhý pobrežný pás, rozkladajúci sa se-
verne od  Olbie medzi zálivmi Golfo di Arzache-
na a Golfo di Cugnana. Už samotný názov, Costa 
Smeralda, predurčuje túto oblasť plnú nádher-
ných pláží posiatych bielymi pieskami byť prí-
jemným miestom na dovolenkovanie. Pobrežie je 

plné skvostných letovísk s množstvom luxusných 
hotelov a prístavov s najdrahšími jachtami sveta. 
Najatraktívnejšie sú prístavy Porto Cervo a Porto 
Rotondo. V nich hľadajú oddych a uvoľnenie naj-
mä tí, ktorí majú „molti soldi“ , čiže veľa peňazí. Po-
litici, podnikatelia, herci, speváci, jedným slovom 
celebrity. Stretnúť tu môžete napr. Madonnu, Al 
Pacina, manželov Beckhamovcov, Abramoviča či 
politika Silvia Berlusconiho. Toto najluxusnejšie 
miesto na ostrove Sardínia je známe aj skvelými 
podmienkami na potápanie a šnorchlovanie. 

Marina di Sorso
Krištáľovo priezračná voda v spojení so snehobie-
lymi plážami posiatymi drobučkým pieskom ako 
v Karibiku, s výhľadom na borovicové lesy v kom-
binácií s divoko rastúcimi palmami roztrúsenými 
po pobreží robia z tejto oblasti turistami veľmi vy-
hľadávané miesto. Odporúčame si prenajať loďku 
„patino,“ na ktorej môžete prebádať celé pobrežie. 
Nadšenci surfovania a windsurfingu si tu tiež náj-
du miesto pre seba, zatiaľ čo pobrežné dno je ne-
odolateľnou výzvou pre prívržencov potápania. 
Ak túžite aspoň trochu spoznať históriu Sardínie, 
odporúčame navštíviť neďaleké mesto Sassari. 
Za  návštevu určite stojí katedrála San Nicola di 
Bari, alebo pôvabný starobabylonský chrám Mon-
te d’Accoldi z čias Mezopotánie.

Santa Teresa Gallura
Pri prechádzke pestro maľovanými uličkami 
s  množstvom obchodíkov a  typicky malých ka-
viarničiek sa ponoríte do miestnej atmosféry toh-
to menšieho prímorského mestečka. Santa Teresa 
Gallura je vyhľadávaná najmä pre svoj prístav, 
z ktorého sa ľahko dostanete na vzrušujúcu Kor-
ziku alebo súostrovie La Maddalena, známe pre 
svoje očarujúce pláže pripomínajúce skutočný 
Karibik.

Cala Gonone 
Malé pôvabné mestečko ležiace vo východnej 
časti ostrova, v známom zálive Orosei, vzniklo z ry-
bárskej dedinky, ktoré dnes svojim návštevníkom 
ponúka bohaté turistické skvosty. Celá oblasť je 
preslávená práve panensky nedotknutými plážami 
prístupnými výhradne od mora, preto lodné výle-
tý absolvuje takmer každý návštevník tejto oblasti. 
Mohutné vápencové útesy v spojitosti s morskými 
jaskyňami a  tyrkysovo priezračná voda lemujúca 
pláže s  jemným bielym pieskom dotvárajú obraz 
tej pravej dovolenky v  Karibiku. Ak budete mať 
chuť spoznať históriu tejto časti ostrova, odporúča-
me navštíviť  neďaleké mestečko Dorgali s archeo-
logickým múzeom. „Buon divertimento!“

Gratinované slimáky Špagety „alle cozze“ 



30 SARDÍNIA
n

Poloha: rozľahlý komplex končiaci priamo 
pri hotelovej pláži s magickým výhľadom na 
pohorie • v blízkosti jednej z najkrajších pláží 
Sardínie, Cala Luna • cca 5 min. od mestečka 
Cala Gonone s malým prístavom, nákupnými 
a zábavnými možnosťami (dostupné pešou 
promenádou priamo od hotelovej pláže) 

Ubytovanie: 2-lôžkové štandardné izby s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej ho-
telovej budove alebo v hotelových vilkách 
umiestnených v rozľahlej záhrade • možnosť 
ubytovania v izbách typu Superior v hotelo-
vej časti Borgo (za príplatok, na vyžiadanie) 
• vo všetkých izbách: minichladnička • kli-
matizácia • telefón • trezor • SAT TV • vlastné 

hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa s 
posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelová reštau-
rácia • reštaurácia „I Ginepri“ so špecialitami 
z grilu • bar pri bazéne • bar na terase (extra 
platba) • rozľahlý hotelový bazén so slanou 
vodou • bazén v časti Borgo (len pre izby 
typu Superior) • detské ihrisko • minimarket 
• amfiteáter • požičovňa áut • wifi v priesto-
roch recepcie zdarma • pravidelný zvoz na 
pláž hotelovým minibusom  • tenisové kurty

Stravovanie: formou all inclusive

Palmasera Village hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.palmaseravillage.com

Naša mienka: pre milovníkov magickej Sardínie, 
v  jednej z najznámejších častí ostrova, v blízkos-
ti najkrajších pláži a morských jaskýň, v objatí 
magických hôr, prežijete neopakovateľné dovo-
lenkové chvíle vo fantastickom prázdninovom 
rezorte Palmasera Village, ktorý vám ponúkame 
ako absolútnu horúcu novinku. Tento očarujúci 
hotelový komplex čaká na  svojich hostí v  hote-
lovom areáli kráľovských rozmerov, ktorý pozo-
stáva z viacerých budov situovaných priamo nad 
nádhernou hotelovovu plážou s  ružovým hru-
bozrnným pieskom, v zálive Orosei, s tyrkysovo 
priezračnou vodou, ktorá umocní váš pocit neza-
budnuteľnej ultra all inclusive dovolenky. Atrakti-
vitu celého prostredia dotvára pobrežná prome-
náda, ktorá vás priamo dovedie do malebného 
mestečka Cala Gonone s atraktívnym prístavom. 
Dovolenku odporúčame najmä rodinám s deťmi. 

vCala Gonone

izba Superior

klub
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https://tiptravel.sk/dovolenka/sardinia/palmasera-village/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: nádherná hotelová pláž premiešaná 
drobnými kamienkami s ružovým sfarbením 
• slnečníky a ležadlá zdarma • plážové osušky 
(za poplatok) 

Šport a zábava: tenisové kurty • plážový vo-
lejbal • vodné športy na pláži (za poplatok) 
• hotelové animácie a detský miniklub aj v 
slovenskom jazyku

ultra all inclusive raňajky, obedy, večere 
formou švédskych 

stolov (voda, biele a červené víno, čapované 
pivo, čapované soft nealkoholické nápoje, 
podávané počas obedov a večerí) • voda, 
čapované nealkoholické napoje, červené a 

biele víno, čapované pivo, 1 druh vodky,  
rumu, ginu, whisky, limoncello podávané v 
bare pri bazéne od 10:00 do 23:00 hod. (2x 
počas dňa 45 min. prestávka) • káva s mlie-
kom, kapučíno, čaj podávané v bare • ľahšie 
občerstvenie od 16:00 do 18:00 hod. • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne a na pláži • animácie a 
detský miniklub • wifi na recepcii

SUN & FUN klub pre deti aj dospelých sme 
v  rámci klubovej dovolenky 

pripravili v mesiacoch júl a august bohaté 
športové a zábavné aktivity v spolupráci so 
slovenskými animátormi.

Cenník » 373

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

hotelová pláž

od 553 €/8 dní • od 761 €/11 dní
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej plá-
ži so smaragdovým morom a s  výhľadom 
na Korziku • cca 7 km od mestečka Santa Te-
resa Gallura s nákupnými a zábavnými mož-
nosťami (dostupné hotelovým autobusom 
za poplatok) • 60 km od letiska v Olbii 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2- lôžko-
vé izby „Maddalena“ s možnosťou 1, resp. 2 
prísteliek s výhľadom na more • rodinné izby 
„Caprera“ prepojené dverami, určené pre 
max. 4 osoby • vo všetkých izbách: klimati-
zácia • telefón • trezor • minichladnička • SAT 
TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy) • terasa s po-
sedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou • hlavná reštaurácia • 
pool bar • plážový bar • hotelový bazén s te-
rasou na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) 
• detský bazén • detské ihrisko, preliezky • mi-
nimarket • amfiteáter • požičovňa áut (extra 
platba) • wifi v priestoroch recepcie zdarma • 
hotelový vláčik premávajúci denne po areáli 
hotela v čase od 7:30 - 24:00 (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdar-
ma • plážový bar • kajak a malé plachetnice 
zdarma ostatné vodné športy (za poplatok)

Marmorata Village hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.marmoratavillage.com

Naša mienka: pod horúcim slnkom čarokrásnej 
Sardínie, v jednej z najkrajších častí ostrova, v blíz-
kosti magickej Korziky, prežijete neopakovateľné 
dovolenkové chvíle vo fantastickom prázdnino-
vom rezorte Marmorata Village, ktorý sa teší vašej 
mimoriadnej obľube. Tento očarujúci hotelový 
komplex čaká na svojich hostí v nádhernom te-
rasovitom areáli, ktorý pozostáva z dvoch hotelo-
vých komplexov situovaných priamo nad nádher-
nou plážou s jemným bielym pieskom a tyrkysovo 
priezračnou vodou, ktorá umocní váš pocit neza-
budnuteľnej klubovej dovolenky. Priestranný areál 
ponúka svojim klientom nekonečnú škálu oddy-
chu, zábavy či športového vyžitia. O skutočný gur-
manský zážitok sa postarajú majstri kuchárskeho 
umenia, ktorí pre vás pripravia širokú ponuku stre-
domorskej kuchyne a zároveň budete mať mož-
nosť vyskúšať i tradičnú sardínsku kuchyňu. 

vSanta Teresa Gallura

klub
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Šport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • boccia • lukostreľba • rôzne vodné 
športy na pláži (za poplatok) • hotelové animá-
cie a detský miniklub aj v slovenskom jazyku

ultra all inclusive raňajky, obedy, veče-
re formou švédskych 

stolov v  reštaurácii (voda, biele a  červené 
víno, čapované soft nápoje, podávané po-
čas obedov a večerí) • miestne nealkoholic-
ké nápoje (voda, kola, oranžáda, čaj s citró-
nom, káva s mliekom) podávané v bare pri 
bazéne v čase od 10:00 - 23:00 hod. a v plá-
žovom bare (10:00-18:00 hod.) • miestne 
alkoholické nápoje (miestne čapované 
pivo, biele víno, červené víno, 1 druh liké-

ru, 1 druh whisky a 1 druh vodky) podáva-
né v bare pri bazéne (v čase od 10:00-23:00 
hod.) a miestne čapované pivo podávané 
v  plážovom bare (v  čase od  10:00-18:00 
hod.) • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
a na pláži  • hotelové animácie a detský mi-
niklub aj v slovenskom jazyku

SUN & FUN klub pre deti aj dospelých sme 
v  rámci klubovej dovolen-

ky (v mesiacoch júl a august) za asistencie 
našich animátorov, ktorí sú súčasťou hote-
lového animačného tímu, pripravili pre vás 
bohaté športové aj zábavné aktivity.

Cenník » 372

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 546 €/8 dní • od 735 €/11 dní
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej 
pláži s  jemným bielym pieskom vo veľmi 
známej  oblasti Golfo Aranci • cca 20 km 
od  letiska v Olbii • cca 35 km od najnajvšte-
vovanejšieho mesta Sardínie,  Porto Cerva 
s  luxusným jachtovým prístavom a bohatý-
mi nákupnými a zábavnými možnosťami

Ubytovanie: 2-lôžkové štandardné izby 
s  možnosťou prístelky  s  balkónom, resp. 
terasou zariadené v  typicky sardskom štýle 
• priestranné rodinné izby až pre 4 osoby 
s  balkónom, resp. terasou • vo všetkých iz-
bách sa nachádza: klimatizácia • telefón • tre-
zor • SAT TV • minichladnička • vlastné hygie-
nické zariadenie (sprcha, WC a sušič na vlasy)

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelová reštau-
rácia • pool bar • plážový bar • hotelový bar 
s  panoramatickým výhľadom na  more • 
centrálny sladkovodný bazén pre deti i do-
spelých • relaxačný bazén • amfiteáter • ho-
telový minimarket • wellness centrum (extra 
platba) • wifi pri recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
s  jemým bielym pieskom a  s  pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdar-
ma (plážové osušky za poplatok) • k dispozí-
cii plážový bar s nápojmi • hotelový plavčík

Colonna Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.valtur.it/sardegna/colonna-beach

Naša mienka: teší nás, že vám opäť môžeme 
ponúknuť mimoriadne obľúbený prázdninový 
rezort Colonna Beach. Svoje dovolenkové sny bu-
dete môcť snívať v rezorte, ktorého rozľahlý areál 
končí priamo na nádhernej pláži s jemným bie-
lym pieskom a tyrkysovo priezračným morom pri-
pomínajúcim dovolenku v Karibiku. Ubytovanie 
ponúka v hoteloých budovách umiestnených na 
miernom svahu, ktorých izby sú zariadené veľmi 
príjemne s využitím tradičných sardinských prv-
kov. Milovníci talianskej kuchyne si tu prídu určite 
na svoje. Jedlá z morských plodov, rybie špeciali-
ty, cestoviny či pravé sardinské sladkosti uspokoja 
aj tých najväčších gurmánov. Počas vašej vytúže-
nej dovolenky budete môcť relaxovať nielen na 
krásnej pláži, ale i pri veľkom hotelovom bazéne, 
ktorý je ideálnym miestom pre zábavu, o ktorú sa 
postarajú profesionálni animátori.

vGolfo Aranci

animácieanimácie

hotelovéhotelové

https://tiptravel.sk/dovolenka/sardinia/colonna-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a  zábava: stolný tenis • tenisové 
kurty (osvetlenie za  poplatok) • amfiteáter 
• plážový volejbal • centrum potápania (ex-
tra platba) • futbal • boccia • bohatá ponuka 
vodných športov na pláži (extra platba) • lu-
kostreľba • medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov 

ultra all inclusive raňajky, obedy, veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov v reštaurácii (voda, čapo-
vané soft nápoje, biele a  červené víno, 
čapované pivo podávané počas obedov 
a  večerí) • miestne nealkoholické nápoje 
(voda, cola, oranžáda, čaj s citrónom, káva 
s  mliekom) podávané v  bare pri bazéne 

v  čase od  9:00 - 24:00 hod. a  v  plážovom 
bare (10:00-18:00 hod.) • miestne alkoho-
lické nápoje (miestne čapované pivo, biele 
víno, červené víno, 1 druh likéru, 1 druh 
whisky a  1 druh vodky) podávané v  bare 
pri bazéne (v  čase od  9:00-24:00 hod.) 
a miestne čapované pivo podávané v plá-
žovom bare (v čase od 10:00 - 18:00 hod.) • 
ľahšie snacky podávané v hotelovom reži-
me • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
a  na  pláži zdarma (plážové osušky za  po-
platok) • medzinárodné hotelové animácie 
a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov 

Cenník » 373

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 626 €/8 dní • od 762 €/11 dní
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Poloha: hotelový rezort sa nachádza priamo 
pri krásnej hotelovej pláži v objatí píniového 
lesa • cca 5 km od  mestečka Marina di Sor-
so s  nákupnými možnosťami • cca 15 km 
od mesta Sassari s bohatými kultúrnymi pa-
miatkami • cca 47 km od obľúbeného a zná-
meho historického mestečka Alghera 

Ubytovanie: v  typickom sardínskom štýle 
zariadené 2-lôžkové štandardné izby s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • te-
lefón • minibar • SAT TV • trezor (za poplatok) 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušičom na vlasy) • balkón ale-
bo terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia • hlavná reštaurácia • plážový bar • hote-
lový bazén pre deti a dospelých • pool bar • 
viacúčelové outdoorové ihrisko (tenis, futbal) 
• amfiteáter pre večerné šou • TV miestnosť 
• medzinárodné hotelové animácie a detský 
miniklub • wifi v priestoroch recepcie zdarma

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: hotelový areál končí priamo pri nád-
hernej piesočnatej pláži s  pozvoľným vstu-
pom do  mora, ktorý ocenia najmä rodiny 
s deťmi • slnečníky a ležadlá zdarma (plážové 
osušky za poplatok) • k dispozícií plážový bar 
s nápojmi

Club del Golfo hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.aeroviaggi.it

Naša mienka: ak snívate o pokojnom vychutná-
vaní si letných dovolenkových dní v prekrásnom 
prostredí smaragdového ostrova, tak neváhajte a 
rýchlo prijmite našu tohtoročnú horúcu ponuku. 
Celý hotelový areál s príjemnou rodinnou atmo-
sférou v objatí borovicového lesa končí priamo na 
krásnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora. Počas vašej vytúženej dovolenky bude-
te môcť relaxovať nielen na pláži, ale i pri hotelo-
vom bazéne, ktorý je ideálnym miestom pre zá-
bavu, o ktorú sa postarajú profesionálni hoteloví 
animátori. Chutná talianska kuchyňa s dôrazom 
na miestne špeciality patrí k prednostiam, ktoré 
posúvajú tento prázdninový raj na rebríčku ob-
ľúbenosti stále vyššie a vyššie. Hotelový komplex 
Club del Golfo vás presvedčí svojimi vynikajúcimi 
službami, kvalitným ubytovaním a zaručene chut-
nou stravou o správnom výbere letnej dovolenky.

vMarina di Sorso

https://tiptravel.sk/dovolenka/sardinia/club-del-golfo/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: bohaté zábavné a športo-
vé vybavenie pre deti i  dospelých • hotelo-
vý bazén pre deti i dospelých • viacúčelové 
ihrisko vhodné na tenis a futbal • amfiteáter 
• medzinárodné hotelové animácie a detský 
miniklub pre deti od  4-12 rokov • aerobik 
• večerné šou pre deti i  dospelých • stolný 
tenis • vodné športy na  pláži (za  poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, obedy, veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov v reštaurácii (voda, biele 
víno, červené víno, čapované soft nápoje, 
podávané počas obedov a večerí) • miest-
ne nealkoholické nápoje (voda, cola, oran-

žáda, čaj s citrónom, káva s mliekom) podá-
vané v bare pri bazéne v čase od 10:00 - 23:00 
hod. a v plážovom bare (10:00-18:00 hod.) • 
miestne alkoholické nápoje (miestne čapo-
vané pivo, biele víno, červené víno, 1 druh 
likéru, 1 druh whisky a 1 druh vodky) podá-
vané v  bare pri bazéne (v  čase od  10:00-
23:00 hod.) a  miestne čapované pivo po-
dávané v plážovom bare (v čase od 10:00 
- 18:00 hod.) • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a  na  pláži zdarma (plážové osušky 
za poplatok) • medzinárodné hotelové ani-
mácie a  detský miniklub pre deti od  4-12 
rokov 

Cenník » 373

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 626 €/8 dní • od 762 €/11 dní
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Campofelice 

di Roccella

Palermo

Taormina

Syrakúzy

Ispica

Marina di Portorosa
Cefalú

Pollina

Catania

Najväčší ostrov Talianska, ale i  celého 
Stredomoria je právom nazývaný aj 
„ostrovom Slnka“ vďaka svojmu sub-
tropickému podnebiu, horúcim letným 
mesiacom a  miernej klíme počas zim-
ného obdobia. Tento čarovný ostrov 
obmývajú tri moria : Stredozemné na ju-
hozápade, Tyrhénske na severe a Iónske 
na  východe. K  svojmu súčasnému po-
menovaniu prišla Sicília v  dobách, keď 
ju ovládali Gréci. Pôvodní obyvatelia ju 
nazvali Sicana. Gréci jej vybrali meno 
podľa trojuholníkového tvaru ostrova 
Trinacria. Nakoniec dostala meno podľa 
národa „popolo dei siculi“, teda Sicilia. 
Pre turistov je príťažlivá nádhernou prí-
rodou, zlatistými plážami a množstvom 
antických pamiatok, medzi ktorými sú 
zachovalé impozantné grécke chrámy 
i  originálne stavby z  normandského 
obdobia. Tento ostrov, pôsobiaci ako 
dovolenkový magnet, navštevujú turisti 
počas celého roka. 

Teplé farby všadeprítomných citruso-
vých a  pomarančovníkových hájov sa 
prelínajú s  neuveriteľne tyrkysovou 
farbou mora. Na  túto magickú krajinu 
dohliada z  úctyhodnej výšky 3350 m 
sopečný gigant – Etna, jediný aktívny 
vulkán Európy. Mnohí považujú Sicíliu 
za krajinu plnú kontrastov. Je totiž vzru-
šujúca a  pútavá, starobylá i  moderná 
zároveň. 

Čarovná krajina, kde Archimedes vyučoval 
a svätý Pavol kázal, krajina, ktorá bola 

gréckou kolóniou, rímskou provinciou, 
arabským emirátom a normanským 

kráľovstvom, vás očarí hneď pri prvej 
návšteve. Je to ostrov, ktorý má najväčší 

počet historických pamiatok na svete, 
zaradených do zoznamu svetového 

kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO. 
Hovorí sa, že Sicília je Európa, Ázia i Afrika 

pomiešaná do jednej nádhernej krajiny, 
ktorej príťažlivosti len málokto odolá.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 26° 28° 32° 34° 30° 28°
More 24° 26° 27° 28° 27° 25°

Rozloha 25 426 km2 Populácia 5 100 000
Hlavné mesto Palermo Mena euro

Campofelice di Roccella
Campofelice di Roccella je malé mestečko nachá-
dzajúce sa asi 50 km juhovýchodne od  Palerma. 
Najzaujímavejšou pamiatkou je kostol Chiesa 
Madre a hrad Torre Roccella zo 14. storočia stojaci 
na pláži, ktorý bol postavený Arabmi a neskôr sa 
stal dôležitým obranným bodom. Dnes môžete 
obdivovať zvyšky pôvodného divadla s  typicky 
gotickými oknami a malou kaplnkou. Pri návšteve 
mestečka nevynechajte osemhranné námestie 
Piazza Garibaldi, na  ktorom sa v  priebehu leta 
konajú rôzne akcie spojené s  hudbou, tancom 
a ochutnávkou vín. 

Cefalú
Cefalú je očarujúce prímorské letovisko s  prísta-
vom, odpočívajúce pod obrovskou skalou La Roc-
ca len necelých 15 km od mestečka Campofelice 
di Roccella a 12 km od sicílskej dedinky Pollina. 
Z diaľky mesto pôsobí pokojným dojmom - opak 
je však pravdou! Je preplnené úzkymi kamenný-
mi uličkami, ktoré dýchajú históriou siahajúcou 
až do obdobia starovekého Grécka. Najznámejšia 
pamiatka tohto romantického mestečka, najstar-
šia normanská katedrála na  Sicílii, je na  Piazza 
Duomo. V srdci husto zastavaného starého mesta 

sa otvára malé námestie, ktoré vedie do arabskej 
práčovne s kamennými nádržami, z ktorých vyvie-
rajú silné pramene. Ešte nedávno tu miestne ženy 
právali prádlo. V Cefalú môžete vystúpiť pešo až 
na  mohutnú horu La Rocca, navštíviť múzeum 
Mandralisca, nakúpiť suveníry, alebo si posedieť 
v  niektorej z  početných reštaurácií a  ochutnať 
vynikajúce sicílske víno, či obľúbený nápoj z cit-
rónovej kôry, tzv. Limoncello. V Cefalú spoľahlivo 
zažijete autentickú sicílsku atmosféru.

Pozzallo
V južnej časti Sicílie, v provincii Ragusa,  sa nachá-
dza mestečko Pozzallo, ktoré sa pýši najväčším 
počtom pláží na ostrove, ocenených Modrou 
vlajkou za kvalitu a čistotu. Vďaka významnému 
prístavu ešte aj dnes spája Sicíliu a Maltu. Staro-
bylá pevnosť Torre Cabrera sa vypína nad morom 
a  svojim návštevníkom ponúka neopakovateľný 
výhľad na šíre okolie. Bohatá história skrytá v za-
chovalých budovách a úzkych uličkách v spojení 
s  nevšednou krásou okolia očarí každého náv-
števníka.  

Ispica
Na skok od provinčného mesta Ragusa leží jedno 
z najkrajších mestečiek južného pobrežia Sicílie, 

slávna Ispica, ktorá sa pýši nádhernými palácmi a  
barokovými kostolmi.  Medzi najnavštevovanejšie 
patria Santa Maria Maggiore, kostol sv. Bartolo-
meja a palác Bruna z Belmonte, ktorý sem chodia 
obdivovať tisíce turistov z celého sveta. Milovníci   
histórie a kultúry si tu určite prídu na svoje. 

Marina di Portorosa
Malebný jachtový prístav v zálive Patti ležiaci pria-
mo oproti Liparským ostrovom a v tesnej blízkosti 
krásnej piesočnatej pláže patrí medzi vyhľadáva-
né dovolenkové ciele talianskej smotánky. Ne-
ďaleké mestečko Furnari (14. stor.) založil barón 
Filippo Furnari, ktorý tu neskôr postavil i hrad. Až 
do  dnešného dňa si toto pôvabné sicílske mes-
tečko zachovalo svoju jedinečnú tvár. 

Palermo
Hlavné mesto Sicílie, ležiace v  kotline nazývanej 
Zlatá mušľa, obklopené horami, je viac ako múze-
um. Keďže sa tu stretávali mnohé kultúry, je plné 
rôznych architektonických skvostov. Úzkym ulič-
kám, ktoré vyzerajú rovnako ako pred storočiami, 
kontrastujú široké bulváre lemované stromami. Je 
zmesou kultúr od dávnych dôb - fénickej, byzant-
skej, arabskej a normanskej, až po súčasnosť.

Sépiové rizoto
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Poloha: v  pokojnej časti malého mestečka 
Campofelice di Roccella (5 km) • areál hote-
lového komplexu končí priamo pri zlatistej 
piesočnato-okruhliakovej pláži • cca 15 km 
od  mestečka Cefalú s  množstvom historic-
kých pamiatok, obchodíkov, barov a  reštau-
rácií (dostupné hotelovým autobusom) • cca 
45 km od  hlavného mesta Palerma • vodný 
park v Cefalú (cca 10  km, za poplatok) • 5 km 
Madonia Golf Club 

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové ho-
telové izby s 1, resp. 2 prístelkami • klimatizá-
cia • telefón • trezor (za poplatok) • minibar • 
SAT TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC, su-
šič na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: hote-
lový areál v subtropickej záhrade • elegantná 
priestranná vstupná hala s recepciou • vnú-
torný bazén s jacuzzi (za poplatok) • vonkaj-
šia a  vnútorná reštaurácia • pizzéria a  von-
kajší gril s  posedením v  hotelovej záhrade 
• piano bar • plážový bar • vonkajšie bazény 
• samostatný detský bazén s  animáciami 
• slnečníky a  ležadlá pri bazéne i  na  pláži 
zdarma (plážové osušky za  vratný depozit, 
výmena za poplatok) • obchod so suvenírmi 
• internet a  wifi pripojenie v  hotelovej hale 
(za  poplatok) • diskotéka • detské ihrisko • 
wellness centrum (sauna, masáže za popla-
tok) • požičovňa áut

Fiesta  
Athénee Palace hot. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. fiestahotelgroup. com

Naša mienka: v rozľahlej záhrade plnej voňavých 
jasmínov, exotických paliem a subtropických 
stromov čakajú netrpezlivo na svojcih hostí mi-
moriadne žiadané hotelové komplexy Athénee 
Palace a Garden Beach, ktoré sú zaradené do pre-
stížnej hotelovej siete „Fiesta Sicilia Resort“ a tvoria 
jeden hotelový komplex kráľovských rozmerov. 
Hotelová časť Athénee Palace ponúka kvalitné 
ubytovanie v dvojposchodovej hotelovej budove 
s vlastnou reštauráciou a ponukou chutnej medi-
teránskej kuchyne. Exotická záhrada plná bazénov 
ponúka možnosť relaxu a zábavy v spoločnosti 
hotelových i slovensky hovoriacich animátorov. 
Ochotný a milý personál, pestrá medzinárodná 
kuchyňa, kopec zábavy v hoteli i na pláži, robia z 
tohto rezortu to pravé dovolenkové miesto.

vCampofelice di Roccella

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/sicilia/fiesta-athenee-palace/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov • možnosť doplatiť si ultra all inclusive 
(bližší opis ultra all inclusive nájdete na stra-
ne 43)

Pláže: pekná hotelová piesočnato-okruhlia-
ková pláž • sprcha na pláži • hotelový plavčík 
• slnečníky a ležadlá zdarma (plážové osušky 
za vratný depozit, výmena za poplatok) • po-
nuka vodných športov (za poplatok) • plážo-
vý bar 

Šport a zábava: 3 tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • amfiteáter • volejbal • stolný te-
nis • posilňovňa • lukostreľba • šipky • boccia 

• aerobik • minigolf • futbalové ihrisko • me-
dzinárodné celodenné hotelové animácie a 
detský miniklub aj v slovenskom jazyku 

SUN & FUN klub naši slovensky hovoriaci 
animátori v  spolupráci 

s  profesionálnym hotelovým animačným 
tímom pripravili pre vás hlavne počas let-
ných prázdnin denné i  večerné aktivity, 
pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. Rôz-
ne súťaže, pohybové hry či aerobik vám 
určite spríjemnia chvíle vášho oddychu. 
Prežijete klubovú dovolenku plnú zábavy 
a smiechu.

Cenník » 374

tu

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 470 €/8 dní • od 646 €/11 dní
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Poloha: v  kľudnej časti malého sicílskeho 
mestečka Campofelice di Roccella (5 km) • 
priamo pri hotelovej piesočnato-okruhlia-
kovej pláži • cca 15  km od  romantického 
mestečka Cefalú s  nákupnými možnosťami 
(dostupné hotelovým autobusom) • 45 km 
od hlavného mesta Palerma • 10 km od vod-
ného parku v Cefalú (za poplatok)

Ubytovanie: dva typy ubytovania: 2-lôžkové 
hotelové izby s 1, resp. 2 prístelkami • luxus-
né bungalovy pre 2 osoby (na  vyžiadanie, 
za príplatok) • vo všetkých izbách: klimatizácia 
• telefón • minibar • SAT TV • trezor (za popla-
tok) • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC, sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s  recepciou • vonkajšia 
a vnútorná reštaurácia • a´la carte reštaurácia 
• pizzeria • piano bar • plážový bar • 2 bazény • 
detský bazén s animáciami • vnútorný bazén 
s vírivkou (v hoteli Athénee Palace - za popla-
tok) • slnečníky a ležadlá pri bazéne i na pláži 
zdarma • obchod so suvenírmi • internet a wifi 
pripojenie v hotelovej hale (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: pekná hotelová udržiavaná piesoč-
nato-okruhliaková pláž • slnečníky a  ležadlá 
zdarma (plážové osušky za  vratný depozit, 
výmena za poplatok) 

Fiesta  
Garden Beach hot. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. fiestahotelgroup. com

Naša mienka: k absolútnym „bestsellerom“ našej 
ponuky patrí fantastický prázdninový komplex 
pozostávajúci z hotelov Athénee Palace a Gar-
den Beach, ktoré spolu s luxusnými prízemnými 
bungalovmi roztrúsenými v exotickej záhrade, 
tvoria hotelový komplex nevídaných rozmerov s 
názvom „Fiesta Sicilia Resort“, ktorý vyúsťuje až k 
zlatistej piesočnato-okruhliakovej pláži s plážovým 
servisom zdarma. Návštevníci rezortu určite oce-
nia možnosť využívať všetky doplnkové služby, 
ktoré ponúkajú oba hotely v celom areáli. Atraktív-
ne bazény situované v krásnej botanickej záhrade, 
bezprostrednosť slnečnej pláže, reštaurácie s po-
nukou medzinárodných i tradičných talianskych 
špecialít, bary plné osviežujúcich nápojov, bohaté 
animácie uspokoja aj náročnejších dovolenkárov.

vCampofelice di Roccella

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/sicilia/fiesta-garden-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: 3 tenisové kurty (osvetlenie 
za  poplatok) • amfiteáter • volejbal • stolný 
tenis • posilňovňa • futbalové ihrisko • šipky • 
boccia • aerobik • minigolf • detské ihrisko 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov vrátane nápojov 
a detského bufetu (pizza, hranolky, špage-
ty, atď..) • studené a teplé snacky • zmrzlina, 
káva, čaj, koláče, ovocie • minibar v hotelo-
vej izbe (minerálka a nealko dopĺňané kaž-
dý druhý deň) • vybrané značkové alkoho-
lické nápoje a  tradičné talianske 
nealkoholické a alkoholické nápoje • téma-
tické večere s ukážkami varenia • a´la carte 

reštaurácia • barbecue • slnečníky, ležadlá 
pri bazéne a  na  pláži zdarma (plážové 
osušky za  vratný depozit, výmena za  po-
platok) • celodenné medzinárodné hotelo-
vé animácie a detský miniklub aj v sloven-
skom jazyku.

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tori v  spolupráci s  hotelo-

vými animátormi pripravili pre vás počas 
letných prázdnin denné i večerné aktivity, 
pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. Rôzne 
súťaže, pohybové hry či aerobik vám určite 
spríjemnia chvíle vášho oddychu.

Cenník » 375

tu

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

hotelová pláž

bungalov Superior

od 553 €/8 dní • od 813 €/11 dní
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Poloha: cca 150 m od  krásnej udržiavanej 
hotelovej piesočnatej pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora • cca 19 km od mestečka 
Furnari • cca 190 km od hlavného mesta Pa-
lerma • cca 120 km od Catanie 

Ubytovanie: elegantne a  mimoriadne 
vkusne zariadené 2-lôžkové hotelové izby 
s 1, resp. 2 prístelkami • klimatizácia • telefón 
• trezor • minibar (dopĺňanie extra platba) • 
SAT TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC, 
sušič na  vlasy) • balkón s  posedením • wifi 
pripojenie v hotelovej hale (zdarma)

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • 2 reštaurá-

cie • lobby bar • hlavný hotelový bar • plážový 
bar • vonkajší bazénový komplex s  oddele-
nou časťou pre deti • terasa na slnenie • bu-
tiky • fitness centrum (za poplatok) • amfite-
áter • volejbal • stolný tenis • wifi pripojenie 
v hotelovej hale (zdarma) • lukostreľba • šipky 
• boccia • aerobik • futbal • požičovňa áut 
(za poplatok) • škola potápania (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora • slnečníky a  ležadlá zdarma 
(plážové osušky za  poplatok) • plážový bar 
s  ponukou vybraných nápojov • hotelové 
animácie na pláži 

Portorosa hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www. valtur.it

Naša mienka: sme právom hrdí na to, že vám 
môžeme ponúknuť fantastický dovolenkový re-
zort Portorosa, ktorý ako jediný hotel na ostrove 
Sicília donedávna patril renomovanej hotelovej 
sieti Hilton známej luxusom a zmyslom pre detail. 
Kombinácia kvalitných služieb, vynikajúcej polohy 
oproti Liparským ostrovom a zároveň blízkosť ši-
rokej piesočnatej pláže, ako aj nadštandardné vy-
bavenie hotela, vytvárajú z hotelového komplexu 
luxusné a jedinečné miesto na strávenie exkluzív-
nej ostrovnej dovolenky aj pre tých najnáročnej-
ších z vás. Hotelová budova kráľovských rozmerov 
vás privíta v spoločnosti elegantných bazénov a 
atraktívneho jachtového prístavu, ktorý využívajú 
aj známe svetové celebrity. Päťhviezdičkový hote-
lový rezort svojim štýlom reprezentuje kombiná-
ciu modernej i klasickej architektúry, predstavuje 
harmóniu elegancie a prepracovaného dizajnu. 

vMarina di Portorosa

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/sicilia/portorosa/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: plážový volejbal • stolný te-
nis • fitnes (za poplatok) • lukostreľba • šipky 
• boccia • aerobik • futbal • škola potápania 
(za  poplatok) • hotelové animáce a  detský 
miniklub aj v slovenskom jazyku 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov (voda, čapované 
nealkoholické nápoje, biele a červené víno, 
čapované pivo podávané počas obedov 
a večerí) • alkoholické a nealkoholické ná-
poje podávané v čase od 9:00 - 24:00 hod. 
v hotelovom bare (soft nápoje typu voda, 
kola, oranžáda, čaj, káva, kapučíno, pivo, 
biele a červené víno, 1 druh whisky, 1 druh 

likéru, 1 druh vodky) • v  plážovom bare 
v  čase od  10:00 - 18:00 hod. podávané 
miestne nealkoholické nápoje typu voda, 
kola, oranžáda, čaj, filtrovaná káva a pivo • 
ľahšie snacky v  hotelovom režime • wifi 
v hotelovej hale • hotelové animácie a det-
ský miniklub aj v  slovenskom jazyku • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tori v spolupráci s hotelový-

mi animátormi pripravili pre vás hlavne po-
čas letných prázdnin denné i  večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti.

Cenník » 375

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

hotelová pláž

od 507 €/8 dní • 748 €/11 dní
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Poloha: cca 12 km od romantického mes-
tečka Cefalú s nákupnými a zábavnými 
možnosťami (pravidelný hotelový zvoz za 
poplatok) • cca 5 minút pešej chôdze od 
hotelovej pláže s tmavším pieskom (hote-
lový výťah zabudovaný v skale vás dovezie 
priamo na pláž) • približne  3 km od mesteč-
ka Finale s nákupnými možnosťami • cca 110 
km od Palerma 

Ubytovanie: v roku 2017 kompletne zre-
konštruovaný hotelový komplex  • moderne 
a mimoriadne elegantne zariadené 2-lôžko-
vé izby s 1, resp. 2 prístelkami umiestnené v 
hotelových vilkách alebo v hlavnej hotelo-
vej budove • klimatizácia • telefón • trezor 

• minichladnička • SAT TV • vlastné príslu-
šenstvo (sprcha, WC, sušič na vlasy) • balkón 
resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s  recepciou a kom-
fortným posedením • panoramatická terasa 
s posedením a výhľadom na záliv • hlavná 
hotelová reštaurácia • lobby bar • hlavný ho-
telový bar • plážový bar • vonkajší bazénový 
komplex so slanou vodou s oddelenou čas-
ťou pre deti • terasa na slnenie (slnečníky a 
ležadlá zdarma) • hotelový butik • amfiteáter 
• wifi pripojenie v hotelovej hale (zdarma) • 
požičovňa áut (za poplatok) 

Pollina Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. aeroviaggi.it

Naša mienka: v atraktívnej blízkosti jedného z 
najromantickejších miest Sicílie, malebného Ce-
falú, noblesne rozložil svoj zelený areál hotelový 
komplex Pollina Resort, ktorý vám s radosťou 
ponúkame ako horúcu novinku tohto leta. Hotel 
kráľovských rozmerov vás privíta v  spoločnosti 
elegantných bazénov, v objatí košatých paliem 
a voňavých oleandrov. Fantastický rezort v štýlo-
vom modernom prevedení s dôrazom na elegan-
ciu a dizajn je pripravený splniť všetky vaše priania. 
Na pláž s typicky tmavším pieskom sa pohodlne 
zveziete luxusným výťahom zasadeným priamo 
do skaly. Kompletne zrekonštruovaný hotelový 
komplex s nadštandardne zariadeným interié-
rom i exteriérom a noblesným panoramatickým 
výhľadom, vytvárajú z tohto rezortu luxusné a je-
dinečné miesto na strávenie exkluzívnej ostrovnej 
dovolenky aj pre tých najnáročnejších z vás.

Pollina

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: približne 5 minút pešo k hotelovej 
pláži pokrytej tmavším pieskom priemieša-
nej drobnými  kamienkami (výťah na pláž 
zabudovaný priamo v skale) • slnečníky a le-
žadlá zdarma (plážové osušky za poplatok) • 
plážový bar s ponukou vybraných nápojov • 
medzinárodné hotelové animácie pre deti i 
dospelých 

Šport a zábava:  tenisové kurty • stolný tenis 
• plážový volejbal • lukostreľba • šipky • boccia 
• aerobik • futbal • detské ihrisko • disko • am-
fiteáter • vodné športy na pláži (za poplatok) • 
hotelové animácie pre deti i dospelých

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou švéd-

skych stolov (voda, čapované nealkoholické 
nápoje, biele a červené víno podávané po-
čas obedov a večerí) • alkoholické a nealko-
holické nápoje v bare pri bazéne od 10:00 
do 23:00 hod. (soft nápoje typu voda, cola, 
oranžáda, čaj, filtrovaná káva, pivo, biele 
a červené víno, 1 druh whisky, likéru a vod-
ky) • miestne nealko nápoje typu voda, kola, 
oranžáda, čaj, filtrovaná káva a pivo v plážo-
vom bare od 10:00 do 18:00 hod. • wifi v ho-
telovej hale • hotelové animácie • miniklub • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 

Cenník » 375

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 606 €/8 dní • 878 €/11 dní
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Poloha: cca 7 km od prímorského mes-
tečka Pozzallo s prístavom  •  približne 
9 km od mestečka Ispica  s nákupnými 
možnosťami (ľahko dostupné hotelovým 
autobusom za poplatok) •  cca 1,5 hodiny 
od letiska v Catanii •  približne 50 km od 
slávneho historického mesta - Syrakúzy 

Ubytovanie: v typicky mediteránskom 
štýle zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1, resp. 2 prísteliek situované v jedno-
poschodových prímorských hotelových 
vilkách • klimatizácia • telefón • trezor • mi-
nichladnička • SAT TV • vlastné príslušen-
stvo (sprcha, WC, sušič na vlasy) • balkón 
resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • hote-
lová reštaurácia • pool bar s atraktívnym 
sedením aj priamo v bazéne • rozľahlý 
bazénový komplex s vírivkou • terasa na 
slnenie • slnečníky a ležadlá pri bazéne a 
na pláži (k dispozícii zdarma) • wellness 
centrum (za poplatok) • butik • amfiteáter 
• wifi pripojenie v priestoroch recepcie 
zdarma 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká a dlhá piesoč-
natá pláž s jemným zlatistým pieskom a 
pozvoľným vstupom do mora cca 5 min. 

Borgo Rio Favara hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. aeroviaggi.it

Naša mienka: dovoľte, aby sme vám s hrdosťou 
predstavili našu tohtoročnú novinku na ostrove 
Sicília, štvorhviezdičkový hotelový komplex Bor-
go Rio Favara, ktorý vyrástol v blízkosti nádhernej 
pláže kráľovských rozmerov pokrytej  jemným 
zlatožltým pieskom, s pozvoľným vstupom do 
mora, ktorú ocenia najmä rodiny s deťmi. V  tes-
nom objatí exotických paliem a voňavých kvetov 
nájdete nekonečnú zábavu a relax pri rozľahlom 
bazénovom komplexe, ktorý dokonca ponúka 
sedenie aj vo vode, priamo pri atraktívnom pool 
bare, kde vám temperamentný talianský personál 
namieša letný osviežujúci koktejl. Vytúžený oddy-
ch v all inclusive hoteli vám poskytnú priestran-
né jednoposchodové vilky zariadené v typickom 
stredomorskom štýle. Blízkosť historických miest 
akými sú Ispica, Noto či bájne Syrakúzy umocnia 
zážitok z vašej horúcej sicílskej dovolenky.

Ispica

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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pešo od hotela (ocenia najmä rodiny s deť-
mi) • slnečníky a ležadlá zdarma (plážové 
osušky za poplatok) • plážový bar (extra 
platba) • hotelový zvoz na pláž zdarma

Šport a zábava: plážový volejbal • stolný 
tenis •  boccia • tenis • futbal • basketbal 
• celodenné hotelové animácie detský mi-
niklub pre deti od 4 do 12 rokov • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov • perlivá a neperli-
vá voda, čapované nealkoholické 
nápoje, tradičné talianske biele a červe-

né víno podávané počas obedov a večerí 
• alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v čase od 10:00 - 23:00 hod. v 
bare pri bazéne (soft nápoje typu: perli-
vá a neperlivá voda, kola, oranžáda, čaj s 
citrónom, filtrovaná káva s mliekom, 
miestne čapované pivo, talianske biele a 
červené víno, 1 druh whisky, 1 druh liké-
ru, 1 druh vodky)  • wifi pripojenie v 
priestoroch recepcie • medzinárodné 
hotelové animácie a detský miniklub pre 
deti od 4-12 rokov • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži • hotelový zvoz na 
pláž

Cenník » 375

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 531 €/8 dní • 782 €/11 dní



Pizza
Pizza má svoj pôvod v Kalábrii a  tá najlepšia je vraj „napolitana“.

KALÁBRIA
Santa Maria di Ricadi 
Pizzo | Praia a Mare 
Nicotera Marina

TALIANSKO
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Kalábria je špičkou „talianskej čižmy“, 
najjužnejším regiónom talianskej pev-
niny. Je miestom, ktoré je obdarované 
charizmou. Ten, kto ju chce spoznať, 
je vedený inšpiráciou, vášňami a  pu-
tovaním, ktoré má svoj začiatok pri 
tisícročných miestach, pobrežiach, 
zátokách, plážach a  mestečkách. Ka-
lábria je obklopená morom z  dvoch 
strán. Tyrhénske more obmýva jej zá-
padné pobrežie. Nájdete tu nádher-
né nepreľudnené pláže a  krištáľovo 
priezračnú vodu sýto modrej farby. 
Táto oblasť má najčistejšie úseky 
mora nielen v  oblasti Talianska, ale aj 
v  rámci celej Európy. Právom dosta-
la prívlastok  „Karibik Európy“. Medzi 
vyhľadávané strediská patrí oblasť 
miest Pizzo a  Tropea, ktorých pláže 
s  jemným bielym pieskom kontrastu-
jú s  impozantnými skalnými útesmi.  
Rajom Kalábrie je známe mestečko 
Capo Vaticano, kde si môžete vyznať 
lásku, prejsť sa v  aleji opuncií a  ako 
bonus získate podmaňujúci pohľad 
na nádherné tyrkysové more. Milovní-

ci Kalábrie veľmi obľubujú dovolenku 
v stredisku Praia a Mare s impozant-
ným ostrovom Dino v popredí. Bude-
te uchvátení krásou prírodných pláži, 
zaskočení priezračnosťou tunajšieho 
mora, potešení pohostinnosťou miest-
nych obyvateľov a  obohatení neza-
budnuteľnými dojmami zo slnečnej 
Kalábrie.

Na juhu Talianska, tam kde sa pobrežie 
už takmer dotýka Sicílie, na úpätí 

Apeninského horského pásma a na konci 
zálivu Polikastro, tam sa mora dotýka 

magická Kalábria. Najjužnejšia časť 
„talianskej čižmy“ je plná vitality 

a historického dedičstva, je to zem 
dávnych mýtov, byzantského náboženstva 
a storočných olivovníkov. 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. 
„Buongiorno Calabria!“

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 22° 24° 29° 29° 26° 22°
More 20° 22° 24° 24° 23° 20°

Rozloha  15 079 km2 Populácia  2 009 183
Hlavné mesto  Catanzaro Mena  euro

Capo Vaticano
Capo Vaticano je obklopené rozmanitou zele-
ňou, poskytuje romantické výhľady na Liparské 
ostrovy, z niektorých miest je vidieť až na Sicí-
liu. Capo Vaticano nadchne každého členitým 
pobrežím, kde sa strmé skaly striedajú s roman-
tickými zátokami. Tento pohľad môže vyvolať 
závislosť po brehoch Kalábrie na celý váš život! 
Jedinečné pláže Capa Vaticana boli vyhlásené 
za najčistejšie v celej Európe. 

Santa Maria di Ricadi
Santa Maria di Ricadi je malé turistické stre-
disko ležiace na  západnom pobreží Kalábrie. 
Jeho pláže sú obmývané krásnym čistým Tyr-
hénskym morom. Santa Maria di Ricadi leží 
v  blízkosti rozprávkového Capo Vaticano a  len 
10 km juhozápadne od  veľmi obľúbeného 
a  pôvabného letoviska Tropea. Táto oblasť je 
zaujímavá aj pre potápačov či tých, ktorí sa 
tešia z  morského sveta aspoň cez potápačské 
okuliare. Pravidelná autobusová doprava dovo-
ľuje dovolenkárom dostať sa do krásnej Tropey 
aj vo večerných hodinách. Zaujímavým fakul-
tatívnym výletom z tohto miesta sú aj Liparské 
ostrovy.

Nicotera Marina
Toto krásne mestečko sa nachádza na  úpätí 
hory Poro, kde je situované historické centrum, 
z  ktorého je nádherný výhľad na  piesočnaté 
pláže Gioia Tauro. Pri prechádzkach po mesteč-
ku odporúčame navštíviť hrad Ruffo z  18. sto-
ročia s  archeologickým múzeom a  knižnicou. 
Okrem toho je to krásna prírodná oblasť s pie-
sočnatými plážami a krištáľovo čistým morom.

Tropea 
Perla Kalábrie, krásna Tropea, je jedným z najna-
vštevovanejších miest Kalábrie, ktoré leží na roz-
hraní zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro a je ako raj 
na zemi. Z obdobia grécko-románskej doby sa 
tu zachovalo množstvo historických pamiatok 
ako napr. normanská katedrála, kostol Sv. Márie, 
kostol Sv. Františka z Assisi a množstvo ďalších. 
Dovolenkovú atmosféru umocňuje množstvo 
zábavných podnikov a  reštaurácií. Pod kosto-
lom týčiacim sa na vysokej skale nájdete snáď 
najkrajšiu mestskú pláž v  celej Kalábrii. Toto 
miesto má vďaka skalnej kulise jedinečnú cha-
rizmu. Jedli ste už pikantnú zmrzlinu, cibuľový 
lekvár alebo feferónkovú nátierku? Tu máte je-
dinečnú šancu.

Pizzo
Jedno z najčarovnejších mestečiek v Kalábrii nevy-
nechá pri návšteve Kalábrie žiaden návštevník. Piz-
zo je preslávené mesto zmrzliny a známe „tartuffo“ 
pochádza práve odtiaľto. Je to jedinečné spojenie 
zmrzliny a tekutej čokolády. Tradične sa vyrába ruč-
ne a  spôsob jeho prípravy máte možnosť s  nami 
vidieť na jednej z našich návštev miestnej zmrzlinár-
ne. Pizzo okrem krásnej piesočnatej pláže ponúka 
aj množstvo barov a obchodíkov. Romantické úzke 
kamenné uličky, impozantný hrad Murat a jedineč-
ný jaskynný kostol Piedigrotta so sochami vytesa-
nými z kameňa, ktoré predstavujú scény zo života 
Ježiša či Panny Márie, vás úplne očaria. 

Praia a Mare
V preklade „pláž pri mori“ sa pýši jedinečnou po-
lohou, z jednej strany svojich návštevníkov láka 5 
km dlhou plážou vulkanického pôvodu a z druhej 
strany sa naskytá pohľad na mohutné hory. Mo-
derné turistické mestečko odkrýva svoju históriu 
návštevníkom v útrobách úzkych uličiek, ktorú vám 
radi prezradia i domáci pri šálke kvalitnej kávy. Do-
minantou mesta je blízky ostrov Dino so slávnymi 
jaskyňami, ktoré odporúčame navštíviť všetkým mi-
lovníkov podmorského sveta. 

Focaccia Tartuffo

Capo Vaticano

Lamezia 

Terme

Tropea

Scilla

Pizzo

Praia a Mare

S. Maria di Ricadi

Nicotera Marina
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Poloha: rozľahlý areál končí priamo pri krásnej 
širokej piesočnatej pláži • 5  km od mestečka 
Pizzo s nákupnými a zábavnými možnosťami 
(dostupné hotelovým autobusom za popla-
tok) • 17 km od letiska v Lamezia Terme • 35 km 
od mesta Tropea, perly Kalábrie

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1,  
resp. 2 prísteliek  • klimatizácia • SAT TV • tele-
fón • trezor • minichladnička • vlastné hygienic-
ké zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s  recepciou • ubytovanie v  dvojpodlaž-
ných vilkách umiestených v hotelovej záhrade 

• reštaurácia s možnosťou vonkajšieho pose-
denia  • bar a reštaurácia na pláži (za poplatok) 
• hlavný hotelový bazén s terasou na slnenie 
(2 ležadlá a 1 slnečník na izbu zdarma) • detský 
bazén • pool bar • wifi pripojenie na recepcii 
zdarma • detské ihrisko • amfiteáter • „bibero-
neria“ (stravovací servis pre deti do  2 rokov, 
nepovinný poplatok na mieste) • butik

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: nádherná a široká piesočnatá pláž 
miestami s  prímesou jemných kamienkov • 
plážový servis v časti vyhradenej hotelu (2 le-
žadlá a 1 slnečník na  izbu zdarma) • plážové 
osušky (za vratný depozit, výmena za popla-

Pizzo Calabro Resort hot. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.italyresort.it/

Naša mienka: sme mimoriadne hrdí na to, že 
vám môžeme opäť v tejto letnej sezóne ponúk-
nuť veľmi obľúbený prázdninový komplex Pizzo 
Calabro Resort, ktorý vyrástol priamo na brehoch 
Thyrénskeho mora, v objatí perfektne udržiava-
nej záhrady plnej stredomorskej vegetácie a exo-
tických vôní. Vďaka ubytovaniu v elegantných 
hotelových izbách odpočívajúcich v prázdnino-
vých vilkách roztrúsených v nádhernej záhrade, 
kvalitným animačným programom, bohatému 
výberu typických talianskych jedál či rozprávko-
vo širokej pláži s krištáľovo čistým morom, je ho-
telový komplex tou správnou voľbou k stráveniu 
kvalitnej klubovej dovolenky, v srdci  „pikantnej“ 
Kalábrie. Kto nemá chuť tráviť dni len na pláži, 
môže využiť možnosť navštíviť perlu Kalábrie, ro-
mantické mestečko Pizzo, kde odporúčame urči-
te ochutnať originálnu zmrzlinu „tartuffo“.  

Pizzo

vPizzo

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/kalabria/voi-pizzo-calabro-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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tok) • na  pláž (cca 350 m od bazéna) sa do-
stanete hotelovou cestičkou cez píniový lesík 
(pravidelný zvoz na pláž zdarma)

Šport a zábava: volejbal • stolný tenis • šipky 
• hotelové animácie a detský miniklub aj v slo-
venskom jazyku • amfiteáter •  destké ihrisko • 
tenisové kurty • wellness (za poplatok) • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou švéd-

skych stolov s ponukou talianských i medzi-
národných jedál vrátane vybraných 
nápojov (voda, nealkoholické nápoje, pivo, 
víno) • lokálne alkoholické a  nealkoholické 

nápoje podávané v čase od 10:00 do 22:00 
hod. v  hotelovom all inclusive bare (voda, 
nealkoholické nápoje, čaj, americká filtrova-
ná káva, pivo, biele a červené víno, likér) • 
ľahšie popoludňajšie snacky • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži zdarma (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) • animácie a detský mi-
niklub aj v slovenskom jazyku

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tori v spolupráci s hotelový-

mi animátormi pripravili pre vás, hlavne po-
čas letných prázdnin, denné i  večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

Cenník » 377 Pizzo

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 483 €/8 dní • od 626 €/11 dní
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Poloha: krásny hotelový rezort s moder-
ným vybavením so stupňovitými terasami 
priamo nad morom blízko magického zálivu 
Capo Vaticano • dedinka Santa Maria di Rica-
di • približne 15 km od krásneho talianskeho 
mestečka Tropea (v  blízkosti pravidelné au-
tobusové spojenie) • cca 65 km od  letiska v 
Lamezia Terme 

Ubytovanie: 3 typy izieb • 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky a 2. dieťa do 7 
rokov bez lôžka • rodinné izby pre 4 osoby 
(2 prepojené miestnosti: spálňa s  2 lôžkami 
a obývacia miestnosť s 1-2 prístelkami a spo-
ločným sociálnym zariadením) • klimatizácia 

• telefón • trezor (za poplatok) • SAT TV • mi-
nichladnička • kúpeľňa (sprcha, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia • hlavná hotelová klimatizovaná reštaurá-
cia • 2 bazénové komplexy (relaxačný bazén 
a hlavný  hotelový bazén s panoramatickým 
výhľadom na more a s animáciami) • detský 
bazén • bar pri bazéne • bar pri pláži (mož-
nosť obeda/večere, za  príplatok) • internet 
na recepcii • wellness centrum (za poplatok) 
• minimarket • hotelový vláčik premávajúci 
medzi hotelom a plážou počas dňa (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive 

Scoglio della Galea hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.scogliodellagalea.it

Naša mienka: moderný a mimoriadne kvalitný 
hotelový rezort čaká na svojich hostí v nádher-
nom terasovitom areáli, vybudovanom priamo 
nad Tyrhénským morom, v objatí jedného z naj-
krajších zálivov Kalábrie. Atraktivitu celého pro-
stredia dotvárajú bazény s veľkou terasou a ro-
mantickým panoramatickým výhľadom na záliv 
Capo Vaticano. Počas dňa vás horúce slnko pozve 
ochladiť sa do morských vĺn a oddychovať bude-
te v tieni plážových slnečníkov na jednej z najkraj-
ších pláží celej oblasti, kde vás pohodlne odvezie 
hotelový vláčik, ktorým budú fascinované najmä 
vaše deti. Jedlá z morských plodov, rybie špeciali-
ty, cestoviny, či typické kalábrijské sladkosti uspo-
koja chuťové poháriky aj najnáročnejších hostí. 
Štýlový hotel Scoglio della Galea je vhodný najmä 
pre milovníkov krásnej prírody a pre večne zami-
lované dvojice túžiace po romantike.

Capo Vaticano / S.Maria di Ricadi
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Pláže: hotelový komplex končiaci priamo 
pri hotelovej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora (vstup do   mora miestami kamenistý,  
ďalej piesočnaté dno) •  cca 10 - 250 m od 
pláže v závislosti od ubytovacej jednotky • 
slnečníky a ležadlá na pláži zdarma • plážové 
osušky k dispozícii za vratný depozit, výmena 
za poplatok 

Šport a zábava: stolný tenis • fitness • 2 te-
nisové kurty • lukostreľba • detské ihrisko • 
diskotéka • amfiteáter • vodná gymnastika • 
hydrobicykle • aerobik • wellness (za  popla-
tok) • požičovňa vodných športov na  pláži 
(bezmotorové zdarma) • hotelové animácie

ultra all inclusive raňajky, obedy, večere 
formou švédskych 

stolov vrátane vybraných nápojov (voda, 
biele a červené víno podávané počas obe-
dov a večerí) • alkoholické a  nealkoholické 
nápoje v pool bare od 10:00 do 23:00 hod. 
(voda, kola, džúsy, limonády, čaj, káva, pivo, 
biele a červené víno, miestne alkoholické ná-
poje: likér, whisky, vodka, gin) • nápoje v plá-
žovom bare od  10:00 do 19:00 hod. (voda, 
kola, ovocné džúsy, čaj, káva, pivo, víno) • 
snacky vo vybraných poobedňajších hodi-
nách • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na plá-
ži • hotelové animácie • hotelový vláčik 

Cenník » 376

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 470 €/8 dní • od 606 €/11 dní
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej plá-
ži • 5 km od dedinky Nicotera Marina • 10 km 
od  mestečka Gioia Tauro • 30 km od  mesta 
Tropea • 80 km od letiska v Lamezia Terme 

Ubytovanie: štandardné izby určené pre 
2 - 4 osoby (2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky a  2. dieťa do  7 rokov bez lôžka), 
resp. priestranné rodinné izby pre 4 osoby 
(2 prepojené miestnosti: spálňa s  2 lôžkami 
a miestnosť s 1 - 2 prístelkami so spoločným 
soc. zariadením) • klimatizácia • telefón • TV 
• trezor • minichladnička • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou • hlavná reštaurácia • 
reštaurácia na terase s grilom • bazénový kom-
plex pre dospelých a deti (slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma) • pool bar • detský minik-
lub • junior klub • amfiteáter • detské ihrisko • 
„biberoneria“ (stravovací servis pre infantov 
do 2r. - povinný príplatok na mieste) • hotelový 
obchodík • wifi na recepcii (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: široká hotelová piesočnatá pláž • sl-
nečníky a  ležadlá zdarma • bezmotorové 
športy (sailing, kanoe, vodné bicykle,...) • plá-
žové osušky za poplatok

Nicotera Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.nicoterabeachvillage.it

Naša mienka: práve tu, kde dochádza k ideál-
nemu spojeniu so srdcom Stredomoria, v zemi 
plnej vitality, historického dedičstva a storočných 
olivovníkov nájdete okúzľujúci prázdninový re-
zort v objatí exotických pomarančovníkov a ze-
lených pínií. Útulné ubytovanie v samostatných 
hotelových budovách a starostlivo udržiavaná 
záhrada plynulo prechádzajú cez píniový lesík 
do nádhernej zlatistej piesočnatej pláže. Priamo 
z pohodlia vašich plážových ležadiel sa vám na-
skytne neopakovateľný pohľad na pobrežie Tyr-
hénskeho mora a v diaľke pri dobrej viditeľnosti 
možno zahliadnete i neďaleké Liparské ostrovy či 
magickú Sicíliu. Ak sa túžite ocitnúť v prázdnino-
vom raji a rozmaznávať svoje zmysly miestnymi 
špecialitami, neváhajte a prijmite pozvanie do 
hotelového rezortu Nicotera Beach, kde prežijete  
vynikajúcu klubovú, ultra all inclusive dovolenku.

vNicotera Marina

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/kalabria/nicotera-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a  zábava: tenisové kurty (večerné 
osvetlenie za poplatok) • futbal • stolný te-
nis • volejbal • vodná gymnastika • aerobik • 
detské ihrisko • lukostreľba • šípky • celoden-
né medzinárodné hotelové animácie • baby 
klub • junior klub • miniklub aj so slovenským 
animátorom • požičovňa bezmotorových 
vodných športov na pláži

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov vrátane nápojov 
(víno, pivo, voda a čapované nealkoholické 
nápoje počas obedov a večerí) • večere aj 
v reštaurácii na terase: cestoviny, pizza, gri-
lované ryby, morské plody (nutná rezervá-

cia vopred) • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané od  8:00 - 24:00 
hod. (voda, nealkoholické nápoje, čaj, káva, 
pivo, víno, miestne alkoholické nápoje) • 
ľahšie občerstvenie (snacky, koláčiky 
a  pod.) podávané počas dňa vo vyhrade-
ných hodinách • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži zdarma • celodenné animá-
cie a miniklub aj v slovenskom jazyku

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tori v  spolupráci s  hotelo-

vými animátormi pripravili pre vás denné 
i večerné aktivity. 

Cenník » 377

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 470 €/8 dní • od 606 €/11 dní
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Poloha: v tesnej blízkosti hotelovej pláže s 
výhľadom na magický ostrov Dino • cca 10 
min. pešej chôdze do prímorského mesteč-
ka Praia a Mare (dostupné pešou promená-
dou, nákupné a zábavné možnosti) • v blíz-
kosti najväčšieho vodného parku Aquafans 
v Kalábrií • cca 130 km od Lamezia Terme 

Ubytovanie: 2 typy hotelových izieb: mo-
derne zariadené 2- lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • priestranné rodinné  izby až pre 4 
osoby s poschodovou posteľou • vo všetkých 
izbách: klimatizácia • telefón •  SAT TV • trezor •  
minichladnička • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelová reštau-
rácia • à la carte reštaurácia • reštaurácia pre 
deti od 4-14 rokov • pool bar • plážový bar 
• bazén pre dospelých s oddelenou časťou 
pre deti • slnečník a 2 ležadlá na izbu zdar-
ma • celodenný animačný program • detský 
miniklub • amfiteáter •  tenisový kurt (osvet-
lenie za poplatok) • wellness centrum (za 
poplatok) • posilňovňa (za poplatok) • wifi 
na recepcii (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: široká hotelová pláž s hrubozrnným 
pieskom premiešaným drobnými kamien-

Borgo di Fiuzzi hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.borgodifiuzzi.it

Naša mienka: s hrdosťou vám predstavujeme 
našu tohtoročnú horúcu novinku, príjemný štvor-
hviezdičkový rezort Borgo di Fiuzzi, ktorý sa roz-
prestiera v srdci pikantnej Kalábrie, priamo na po-
breží Tyrhénskeho mora s azúrovou vodou, kde pri 
pohľade na hladinu s dopadajúcimi ľúčmi horúce-
ho talianskeho slnka zabudnete na stres všedných 
dní a ponoríte sa do vysnívanej dovolenkovej at-
mosféry. Jedinečná poloha dovolenkového rezor-
tu, priamo pri hotelovej pláži, v tesnom susedstve 
magického ostrova Dino a pešej dostupnosti do 
centra obľúbeného prímorského mestečka Praia 
a Mare, vás  presvedčí o správnosti výberu vašej 
tohtoročnej ultra all inclusive dovolenky. Prijmite 
naše pozvanie a nechajte sa rozmaznávať chuťa-
mi vynikajúcej talianskej kuchyne v  kombinácii s 
temperamentnou zábavou hotelových animáto-
rov. Odporúčame pre všetky  vekové kategórie.

Praia a Mare

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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kami, ktorú oddeľuje od hotela len prome-
náda • slnečník a 2 ležadlá na izbu zdarma  
(ležanie od 3. rady) • ponuka vodných špor-
tov na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: tenisový kurt • vodná 
gymnastika • aerobik • celodenné hotelové 
animácie a športový program • detský mi-
niklub • vodné športy na pláži (za poplatok) • 
wellness centrum • posilňovňa (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov vrátane vybraných 
nápojov podávaných počas obedov a ve-
čerí (perlivá a neperlivá voda, čapované 

soft nealkoholické nápoje, biele a červené 
víno, pivo) • vybrané nápoje podávané v 
pool bare v čase od 9:00-23:00 hod. (voda, 
čapované soft nealkoholické nápoje, ame-
rická káva, tradičné biele a červené víno, 
čapované pivo, vodka, rum, gin) • ľahšie 
občerstvenie podávané od 16:00-18:00 
hod. • voda a čapované nealkoholické ná-
poje z automatov v bare na pláži od 10:00-
18:00 hod.  • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma  • tenisový kurt • celoden-
né  hotelové animácie a športový program 
organizovaný skúsenými animátormi • det-
ský miniklub • wifi na recepcii 

Cenník » 376

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

Borgo di Fiuzzi

od 429 €/8 dní • od 553 €/11 dní
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Od  Trieste na  severe až po  Pesaro 
na  juhu „talianskej čižmy“ sa tiahne 
pás príťažlivých pláži a  atraktívnych 
miest v objatí Jadranského mora. Naše 
strediská sa nachádzajú v  regiónoch 
Emilia Romagna a Marche. 
Pri ceste do  tejto lokality prechádza-
me cez Veneto, ktoré ukrýva tak cha-
rizmatické mestá ako Verona, Padova 
či Benátky. Jeho východnú časť tvorí 
pobrežie pri Jadranskom mori a dlhé 
kilometre čistých piesočnatých pláží.

 Chváli sa dlhou a  slávnou históriou 
- veď Benátky boli mnohé storočia 
bohatým a  samostatným štátom so 
zvučným menom po celom svete. Náš 
cieľ cesty, oblasť Emilia Romagna a 
Marche, leží v strednom Taliansku. Je 
to kraj ohraničený riekou Pád na  se-
vere a Apeninami na juhu. Kraj bohatý 
na kultúru a zaujímavé mestá s typic-
ky talianskou atmosférou. Spomeňme 
Ravennu - domov oslňujúcich mo-
zaík, kozmopolitnú Bolognu či mesto 
Parma so slávnym parmezánom. Už 
dlhé desaťročia sem chodia dovolen-
kári bažiaci po  osviežení v  mori, aby 
tu vďaka plytkému pobrežiu a množ-
stvu slnečných dní zažili chuť pravej 
letnej dovolenky. Doprava autom 
dáva možnosť zastaviť sa na zaujíma-
vých miestach - cestou tam si skočte 
do romantického Trieste a pri návrate 
domov navštívte božské Benátky!

Čo potrebujete k vydarenej dovolenke? 
Dobrý hotel za výnimočnú cenu? Ideálne 

neďaleko piesočnatej pláže s miernym 
vstupom do mora a dobrým vybavením? 
A keď vás zunuje pobyt pri mori, aby boli 

zaujímavé miesta nablízku - zábavné 
parky, nákupné centrá,... alebo veľká dávka 
histórie? Pridajte dobré jedlo a práve toto 

všetko ste našli.  
Jadranské pobrežie Talianska!

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX.
Vzduch 23° 26° 29° 29° 26°
More 19° 24° 26° 26° 22° 

Rozloha 301 336 km2 Populácia 60 626 442
Hlavné mesto Rím Mena euro

Cesenatico
Na sever od „Mekky dovoleniek“ Rimín leží 
stredisko Cesenatico. Základný kameň tejto 
rybárskej dedinky sa datuje do roku 1302 a jeho 
povesť prímorského letoviska vznikala od roku 
1945, kedy miestni začali svoje vily prestavovať 
na ubytovanie pre prichádzajúcich dovolenká-
rov. Moderné Cesenatico má viac ako 20 000 
ubytovacích lôžok, výborne vybavené pláže, 
množstvo obchodíkov a voňavých kaviarní. 

Bellaria, Igea Marina, Torre 
Pedrera, Viserbella, Riccione, 
Rimini, Viserba, Marina Centro
Tieto strediská sú často uvádzané ako jedna 
lokalita, nakoľko sa rokmi takmer zrástli do  jed-
ného celku. Avšak napriek tomu si každé z nich 
zachováva svoj jedinečný charakter. Letovisko 
Bellaria je prepojené so strediskom Igea Marina 
a ponúkajú komornejšiu dovolenku. Majú malé 
centrum s pešou zónou, ktoré sa najmä v pod-
večerných hodinách premieňa na  promenádu 
dovolenkových návštevníkov. Rimini sa zase 
pýšia extra širokými plážami a  bohatou kroni-
kou - veď ide o  oficiálne prvé dovolenkové le-

tovisko v rámci celého Talianska! Už za antických 
rímskych čias sa jednalo o  jedno z najdôležitej-
ších sídiel vtedajšej ríše. Turistické Rimini s  jeho 
15 km piesočnatých pláží začínajú časťou Torre 
Pedrera na severe, plynule prechádzajú do častí 
Viserbella, Viserba, San Giuliano a  Mare, Marina 
Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzura a  končia 
v najjužnejšej Miramare. Torre Pedrera bola pô-
vodne malá rybárska dedinka, ale pohltilo ju ne-
ďaleké Rimini a stalo sa z nej vyhľadávané turis-
tické stredisko. Viserbella leží severne od centra 
Rimini medzi Torre Pedrera a Viserba. Nájdete tu 
turistami vyhľadávanú atrakciu Italia in Miniatu-
ra. Viserbella sa pokladá za pokojnejšiu časť Ri-
mín, napriek tomu tu ale nájdete všetko potreb-
né na prežitie super dovolenky. Za časťou Rimini 
Miramare pobrežie plynule nadväzuje na  „na-
myslenejšie“ stredisko Riccione s jeho módnymi 
barmi a  butikmi. Piesočnaté pláže uvedených 
letovísk majú mierny vstup do mora, vhodný pre 
deti, veľa všakovakých farebných preliezačiek 
a  šmýkačiek na  šantenie a  mnohé dobre vyba-
vené športové zóny. Hovoríme taktiež o lokalite 
s  najväčšou koncentráciou tematických parkov 
v  Európe. Mladšie ročníky odvezie do  barov 
a  diskoték známy autobus „Blue Line“, krúžiaci 
po okolí Rimín až do skorých ranných hodín. 

Pesaro
Pesaro je známe ako mesto bicyklov vďaka 
veľkej sieti cyklistických chodníkov. Nachádza sa 
v oblasti Marche. Toto Rimanmi založené mesto 
vždy patrilo medzi najvýznamnejšie v kraji. Z 
čias dávno minulých sa zachovali pozostatky 
hradieb či antické paláce. Napriek bohatej 
histórii Pesaro patrí medzi moderné turistické 
strediská, kde nájdete všetko, čo k pravej dovo-
lenke v tomto kúsku sveta patrí. Dlhé piesočna-
té pláže, nekonečné promenády, rušné uličky či 
reštaurácie. 

Tipy na výlety
Priam povinnou zastávkou pri dovolenke v tejto 
oblasti je tretí najmenší európsky štát San Ma-
rino. Symbolom jeho rovnomenného hlavného 
mesta sú tri veže, z ktorých sa návštevníkom na-
skytne nezabudnuteľný výhľad na široké okolie. 

Oblasť Emilia Romagna má prezývku „Údolie 
parkov“, a  to pre obrovské množstvo tematic-
kých a vodných parkov. Spomeňme najzaujíma-
vejšie z nich: Italia in Miniatura so zmenšeninami 
talianskych stavieb v  Riminách, zábavný park 
Fiabilandia v Riminách, či Acquario di Cattolica. 

San Marino

Bologna

Benátky
Trieste

Rimini

Torre Pedrera

Viserbella / Viserba
Bellaria / Igea Marina

Cesenatico

Marina Centro

Riccione

Pesaro
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Poloha: v modernom a živom letovisku Pe-
saro • priamo na piesočnatej pláži • centrum 
mesta 10 minút chôdze alebo môžete vyu-
žiť  miestnu hromadnú dopravu, zastávka sa 
nachádza pri hoteli • za hotelom vedie dlhá 
promenáda plná obchodíkov a kaviarní • len 
40 km od letoviska - Rimini

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • TV • telefón 
• trezor • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchovým kútom, WC) • balkón alebo 
terasa 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou    
• bar s posedením a TV • reštaurácia • výťah • 
vonkajšia terasa s posedením •  bazén (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • wifi pripojenie v spoloč-
ných priestoroch (zdarma) • parkovanie (ob-
medzený počet miest)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 

do  mora • plážový servis v  časti vyhradenej 
hotelu (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu zdarma)

Šport a  zábava: bazén • plážový volejbal • 
vírivka na pláži (za poplatok) • športy na pláži 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a ve-
čere formou bufeto-

vých stolov, obedy a večere (2 druhy 2-cho-
dového menu, zelenina, ovocie alebo 
dezerty), počas obeda a večere nápoje 
(voda, nealko nápoje, miestne biele a červe-
né víno, pivo) • od 10:00 do 22:00 hod. v ho-
telovom bare vybrané nápoje (voda, neal-
koholické nápoje, miestne biele a  červené 
víno, pivo, ľadový čaj, káva s mliekom, džús, 
2 národné likéry) • uvítací drink pri príchode 
klientov • plážový servis v cene (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) 

Cenník » 371

Astoria hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelastoriapesaro.com 

Naša mienka: predstavte si, že večeriate na te-
rase za zvukov vĺn narážajúcich na pláž, že ra-
ňajkujete s výhľadom na nekonečný modrý ho-
rizont, utópia? Kdeže, to je hotel Astoria.  Miesto 
pre vašu vysnívanú dovolenku v srdci živého 
prímorského letoviska Pesaro. Hotel ponúka 
vkusne zariadené izby, ktoré sa na čas pobytu 
stanú vašim prechodným domovom. O to, aby 
ste sa tu cítili čo možno najpríjemnejšie, sa po-
stará tunajší domáci personál. Pre nás je hotel 
Astoria jednoznačne voľbou č. 1. 

tugPesaro od 408 €/10 dní
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Poloha: stredisko Torre Pedrera • 20  m 
od pláže • 10 km centrum Rimini • San Marino 
je vzdialené približne 30 min. jazdy autom

Ubytovanie: hotel ponúka 2-lôžkové klima-
tizované izby s možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek •  TV • telefón • trezor • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchovacím kútom, 
WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa • 
mini chladnička (na vyžiadanie za poplatok 
hradený na mieste)  

Vybavenie hotela: pri príchode do hotela 
vás privíta 24 hod. recepcia s posedením                 
• hotelová reštaurácia s výhľadom na more • 
hotelový bar • wifi (zdarma) •  výťah • parko-
vanie pre hostí pri hoteli zdarma (obmedze-
ný počet parkovacích miest)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: 20 m od širokej piesočnatej pláže            
s pozvoľným vstupom do mora s možnos-
ťou rôznych aktivít pre deti i dospelých  

Šport a zábava: v okolí hotela nájdete rôz-
ne atrakcie a príležitosti, ako si sprestriť svoju 
dovolenku • Italia in Miniatura cca 5 min. au-
tom • zábavný park Fiabilandia 14 km • múze-
um Federico Fellini 10 km 

 all inclusive  jednoduché raňajky 
formou bufetu • ser-

vírované obedy a večere (výber z 2 druhov 
2-chodového menu, zelenina, ovocie ale-
bo dezert) • počas obeda a večere k dispo-
zícii vybrané alkoholické (miestne víno a 
pivo) a nealkoholické nápoje (kola, džús, 
voda) • v hotelovom bare od 10:00 do 
22:00 hod. vybrané alkoholické a nealko-
holické nápoje: voda, kola, ďžús, káva, 
miestne víno, pivo a iné alkoholické nápo-
je vybrané hotelom (napríklad gin, vodka a 
whisky) • plážový servis v cene (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu)

Cenník » 370

Paradise hotel  

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.paradiserimini.it

Naša mienka: predstavujeme vám hotel Pa-
radise, ktorý sa pýši výnimočnou polohou na 
hlavnej promenáde strediska Torre Pedrera, 
obkolesený množstvom obchodíkov, reštau-
rácií a kaviarní. Atmosféru Rimín si môžete 
vychutnávať tak prechádzkami po okolitých 
uličkách, ako aj výhľadom na nekonečnú pie-
sočnatú pláž plnú pestrofarebných slneční-
kov. Spestrite si svoj pobyt a navštívte aj cen-
trum Rimín, ktoré je vzdialené 10 km a užite si 
svoj deň nákupmi v talianských butikoch,  či 
ochutnaním lahodnej zmrzliny. 

tuh Torre Pedreraod 320 €/10 dní
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Poloha: stredisko Cesenatico • iba 120  m 
od  piesočnatej pláže • v  okolí obchodíky, 
kaviarne • 4 km vodný park Atlantica • 10 km 
mesto Cervia • 20 km zábavný park Mirabilan-
dia • 20 km Rimini • cca 30 km Ravenna

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • klimatizácia • TV • telefón • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chovým kútom, WC) • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• TV kútik • reštaurácia • lobby bar • vonkajšie 
posedenie • wifi pripojenie pri recepcii (zdar-
ma) •  parkovanie v priľahlých uličkách zdarma 
resp. 100 m parkovanie za poplatok (bez mož-
nosti rezervácie vopred)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do  mora • plážový servis v  časti vyhradenej 
hotelu (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu zdarma)

Šport a  zábava: bazénový komplex s to-
boganmi na  pláži • nepravidelný animačný 
program (v hoteli resp. na pláži) • plážový vo-
lejbal • vypožičanie bicyklov v hoteli (zdarma)

all inclusive raňajky formou bufe-
tu • obedy a  večere 

formou bufetu (prvý chod, šalát, dezerty, 
druhý chod je servírovaný) s nápojmi (voda, 
nealko nápoje, víno, pivo) • vybrané alkoho-
lické a nealkoholické nápoje v čase od 10:00 
do 22:00 hod. v hotelovom bare: voda, neal-
koholické nápoje, miestne biele a  červené 
víno, pivo, ľadový čaj, káva s mliekom, 2 ná-
rodné likéry • plážový servis v cene (2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu) • neobmedze-
ný vstup do bazénov na pláži so šmykľavkou, 
toboganom a nafukovacími hradmi pre deti 
(Bagno Marconi, Diamanti Beach Village)

Cenník » 370

Palace hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelpalace.it

Naša mienka: profesionalita a  pohostinnosť 
charakterizujú hotel Palace ležiaci v  obľúbenej 
časti strediska Cesenatico. V  cene pobytu máte 
využitie bazénov s  toboganmi na  pláži. Môžete 
si zahrať volejbal, či vypožičať si bicykle zdarma 
a  deti sa dosýta vyskáču na  nafukovacích hra-
doch. Šéfkuchár hotela Palace starostlivo dodr-
žiava dohľad nad kvalitou jedla, ktoré pozostáva 
z rôznych talianskych špecialít a tradičných chutí. 
Servírované sú čerstvé croissanty, domáce kolá-
če, rôzne špeciality z rýb, čerstvé ovocie i typická 
lokálna špecialita piadina. 

tug  Cesenatico od 402€/10 dní
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Poloha: stredisko Bellaria • 70 m od pláže • 
150 m hotelová pláž • 500 m od centra stre-
diska • 16 km centrum Rimini

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • trezor •  
TV • telefón • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na  vlasy • 
balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: recepcia • TV miestnosť 
• výťahy • reštaurácia • terasa s posedením 
• bazén s  ležadlami • bar pri bazéne • wifi 
(zdarma) • internetový kútik (za poplatok) • 
kuchynka pre bábätká (mikrovlnka, ohrie-
vač na fľaše, chladnička) • 200 m parkovisko 
(zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná i pre deti a me-
nej zdatných plavcov 

Šport a  zábava:  vypožičanie bicyklov v 
hoteli (zdarma) •  hotelové animácie 

 all inclusive light raňajky formou bu-
fetu • obedy a veče-

re formou bufetu so show cooking • po-
čas večere aj chutná pizza • počas obeda 
a  večere neobmedzené nápoje (voda, 
miestne biele a červené víno, nealkoho-
lické nápoje), zmrzlina • all inclusive bar 
10:00  -  24:00 hod. s  nápojmi: káva, čaj, 
voda, nealkoholické nápoje • plážový ser-
vis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

 bonus obdržíte darčekovú 
plážovú tašku a  dve 

fľaše na izbu, do ktorých je možné čapo-
vať si nealko nápoje a brať si ich so sebou 
(napr. na pláž) • zapožičanie dvoch plážo-
vých osušiek na izbu zdarma

Cenník » 371

Club Hotel Angelini hotel  

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelangelini.com

Naša mienka: koncept klubového hotela, akým 
je Club Hotel Angelini, je v oblasti Rimín absolút-
nou raritou. Láska majiteľov k hotelu sa odzrkad-
ľuje na  jeho výborných recenziách. Pri príchode 
obdržíte darčekový set zahŕňajúci plážovú tašku  
a  fľašky na čapovanie nápojov, do ktorých si po-
hodlne načapujete a zoberiete so sebou i na pláž 
nápoje zahrnuté v all inclusive koncepte. Jedlo je 
k dispozícii formou bohatých bufetových stolov 
a zažijete tu aj efektný show cooking. Počas dňa 
i vo večerných hodinách sa zabavíte pri programe 
organizovanom hotelovým animačným tímom. 

tug Bellariaod 456 €/10 dní



66 JADRANSKÉ POBREŽIE

JADRANSKÉ POBREŽIE

n
n

tuh 

tug 

Viserba

Bellaria - Igea Marina

Giamaica 
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelgiamaica.com

Naša mienka: ďalšou našou novinkou v ponuke rodin-
ných hotelov je aj 3-hviezdičková Giamaica, ktorá patrí do 
oblasti Viserba/Rimini k jedným z najžiadanejších hotelov 
vďaka svojej polohe a výhodnej cene, kde budete mať fan-
tastickú pláž na dosah ruky.

Doge 
hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.dogehotel.it

Naša mienka: predstavujeme vám tohtoročnú novinku 
v stredisku Igea Marina. Starostlivo udržiavaný hotel vám 
ponúka príjemnú dovolenku za výbornú cenu. Piesočnatá 
pláž je vhodná pre rodiny s deťmi vďaka plytkej vode a 
pozvoľnému vstupu do mora. 

Poloha: hotel sa nachádza v stredisku 
Viserba di Rimini • 170 m od rozľahlej 
piesočnatej pláže • 4 km centrum Rimini 
• 20 m živá promenáda plná obchodíkov, 
kaviarní, reštaurácií 

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky pre 1-2 
osoby, ktoré prešli nedávnou rekon-
štrukciou • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpelňa so sprchovacím kútom, WC) • 
klimatizácia •  telefón • TV • trezor • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa  • plážový 
servis v cene (1 slnečník a 2 ležadlá 
na izbu)

Vybavenie hotela: príjemný rodinný  
hotel • pri vstupe sa nachádza recepcia  
s posedením • klimatizované spoločné 
priestory • reštaurácia • vonkajšia terasa 
s posedením • wifi (za poplatok) • mož-
nosť zarezervovať si parkovacie miesto 
(za poplatok hradený na mieste) 

Stravovanie: formou polpenzie • raňaj-
ky servírované k stolu,  servírované veče-
re pozostávajúce z 3-chodového menu, 
ovocie alebo dezert • k večeri ½ l vody 
a ¼ l vína na osobu

Pláže: 170  m od  piesočnatej pláže s 
pozvoľným vstupom do mora, ktorá je 
vhodná pre rodiny s deťmi • na pláži je 
možnosť zahrať si stolný tenis • k dispzícii 
preliezačky a hojdačky pre deti vo vyhra-
denej časti patriacej hotelu 

Šport a zábava: ponuka vodných špor-
tov (za poplatok) • neďaleko hotela sa 
nachádza Italia in Miniatura • park Fede-
rico Fellini • vodný park Aquafan v Riccio-
ne • zábavný park Fiabilandia • možnosť 
navštíviť neďaleký miništát San Marino

Cenník » 369

Poloha: stredisko Bellaria - Igea Marina 
• cca 70 m od piesočnatej pláže • prome-
náda s obchodíkmi • cca 10 km od mesta 
Rimini 

Ubytovanie: účelne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky pre 1-2 osoby  
• vlastné hygienické zariadenie (kúpelňa 
so sprchou, WC) • klimatizácia • TV • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: recepcia • reštaurácia 
• bar • výťah • terasa s posedením • wifi pri-
pojenie v spoločných priestoroch (zdar-
ma) • parkovanie (za poplatok hradený na 
mieste)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 70 m od pláže • čistá piesočna-
tá pláž s pozvoľným vstupom do mora • 2 
ležadlá a 1 slnečník na vyhradenej hotelo-
vej pláži (zdarma)  

Šport a  zábava: možnosti zábavných 
aktivít v letovisku a na pláži (za poplatok) 
• animačný program na pláži • reštaurácie, 
kaviarničky, nočné kluby a  diskotéky na-
chádzajúce sa na promenáde • množstvo 
tipov na výlety v okolí: vodné a zábavné 
parky, výlet do mesta Rimini alebo náv-
števa miništátu San Marino

all inclusive raňajky formou 
bufetu • obedy a 

večere výber z 2 menu, zeleninový bu-
fet • k obedu a k večeri ½ l vody a ¼ l 
vína na osobu • vybrané nápoje v bare 
od 11:00 do 21:00 hod. (voda, káva, ne-
alkoholické nápoje, džúsy, pivo a víno) • 
plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu)

Cenník » 370

od 259 €/10 dní

od 306 €/10 dní 
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Viserba

Marina Centro

Rose Nuove hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelrosenuove.com

Naša mienka:  aj tento rok vám ponúkame hotel Rose Nu-
ove, ktorý sa stal mimoriadne obľúbeným, preto ho opä-
tovne prinášame s all inclusive službami! Poloha pár kro-
kov od pláže, až 2 deti zdarma, blízke nákupné možnosti, 
výlety za zábavou a dostupné centrum Rimín - ideálne!

Vannucci 
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelvannuccirimini.it

Naša mienka: hotel Vannucci vám ponúka ubytovanie 
v moderne zariadených izbách. Leží v časti Marina Centro, 
v susedstve živých uličiek s obchodíkmi a s barmi. Hotel 
ponúka neobmedzenú konzumáciu nápojov v hotelovom 
bare v určených hodinách.

Poloha: stredisko Viserba di Rimini • iba 
30 m od  pláže • 4 km centrum mesta Ri-
mini • v  okolí mnohé obchodíky, bary 
a reštaurácie • zastávka pravidelnej auto-
busovej dopravy • 16 km San Marino 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky pre 1-2 osoby • izby sú príjemne 
a útulne zariadené • klimatizácia • trezor • 
TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou a WC) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotela: recepcia • klimatizo-
vaná reštaurácia • vnútorný bar • výťah • 
wifi pripojenie (zdarma) • parkovanie v 
priľahlých uličkách

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 30 m od  piesočnatej pláže s 
pozvoľným vstupom do mora, na pláži 
zóna pre deti • vodné a plážové športy (za 
poplatok)

Šport a zábava: nepravidelné animácie 
na pláži • ponuka rôznych vodných špor-
tov na pláži (za poplatok) • v okolí viaceré 
zábavné, tematické a  vodné parky - vo 
Viserbe je Italia in Miniatura

all inclusive raňajky formou 
bufetu • obedy 

a večere s možnosťou výberu z 2 dru-
hov 3-chodového menu, počas jedla  ¼ 
l vína a vody • malé poobedňajšie ob-
čerstvenie • vybrané nápoje v bare 
v čase 10:00 - 21:00 hod. (voda, víno a 
pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj) • 
plážový servis v  cene (2  ležadlá a  1 
slnečník na izbu)

Cenník » 370

Poloha: stredisko Rimini Marina Centro 
• 180 m od  pláže • 2 km centrum mes-
ta Rimini • v  blízkosti obchodíky, bary 
a reštaurácie • 20 km miništát San Marino

Ubytovanie: moderné farebne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou prístel-
ky pre 1-2 osoby • klimatizácia • trezor • 
TV • telefón • chladnička na  vyžiadanie 
(za  poplatok) • kúpeľňa s  WC a  sprcho-
vým kútom • sušič na vlasy • balkón ale-
bo terasa • plážový servis v cene (2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu)

Vybavenie hotela: pozostáva z  dvoch 
vedľa seba stojacich budov • recepcia 
s posedením • výťah • reštaurácia • von-
kajšia terasa s  posedením • wifi pripo-
jenie v  spoločných priestoroch (za  po-
platok) • niekoľko parkovacích miest 
(poplatok na  mieste, možná rezervácia) 
• malý bazén s  ležadlami a  slnečníkmi 
(zdarma) • fitness

Stravovanie: polpenzia • raňajky a veče-
re formou bufetu • k večeri sa podáva ½ 
l vody a ¼ l vína na osobu (nealkoholický 
nápoj pre deti) • vybrané nápoje v bare  
v čase 11:30-13:30 a 15:00-18:00 hod 
(voda, nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
iný alkoholický nápoj) 

Pláže: 180 m od piesočnatej pláže • po-
zvoľný vstup do  mora vhodný pre deti 
a neplavcov • herná zóna pre deti 

Šport a  zábava: prenájom bicyklov 
(za poplatok) • ponuka rôznych vodných 
športov na  pláži (za  poplatok) • herná 
zóna pre deti i dospelých na pláži

Cenník » 370

od 388 €/10 dní

od  320 €/10 dní
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Viserbella

Silvia 
oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.hotelsilviarimini.com

Naša mienka: malý sympatický hotel Silvia sme zaradili do 
tohtoročnej ponuky a veríme, že sa vám zapáči rovnako 
ako nám. Nachádza sa v pokojnej lokalite strediska Viser-
bella di Rimini, len pár metrov od piesočnatej pláže. V ho-
teli vládne príjemná rodinná atmosféra. 

Napoleon hotel

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.hotelnapoleonriccione.it

Naša mienka: dovoľujeme si vám opätovne ponúknuť už 
osvedčený hotel Napoleon. Neobmedzený vstup do vod-
ného parku priamo na pláži máte už zahrnutý v cene! Ak 
sú tobogany vašou láskou a večer sa radi zabavíte vo večer-
ných baroch, stredisko Riccione je pre vás to pravé.

Poloha: hotel leží v stredisku Viserbella 
di Rimini • 80 m od  pláže • v blízkosti sa 
nachádza živá promenáda s obchodíkmi, 
reštaurácie a bary • 5 km centrum mesta 
Rimini • 25 km miništát San Marino

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou  
prístelky pre 1-2 osoby, vlastné hygienické 
zariadenie (sprcha, WC) • klimatizácia • tre-
zor • TV • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: recepcia • reštau-
rácia • bar • wifi pripojenie v spoločných 
priestoroch (zdarma) • niekoľko parkova-
cích miest pri hoteli zdarma (obmedzený 
počet parkovacích miest) • hotelové po-
sedenie

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: 80 m od piesočnatej pláže • pozvoľ-
ný vstup do mora •  herná zóna pre deti • 2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu (zdarma)

Šport a  zábava: ponuka rôznych vod-
ných športov na pláži: vodné bicykle, vod-
né lyže, parasailing, vodné skútre (za po-
platok) • možnosť navštíviť zábavné parky 
v blízkom okolí 

all inclusive raňajky formou 
bufetu • obedy 

a  večere servírované formou 2-chodo-
vého menu, ovocie alebo dezert • počas 
obeda a večere ½ l vody a ¼ l miestneho 
vína na osobu • v čase od 11:00 do 21:00 
hod. vybrané nápoje v hotelovom bare 
(voda, nealkoholické nápoje, káva, víno, 
pivo) • plážový servis v cene (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) 

Cenník » 369

Poloha: obľúbené stredisko Riccione 
•  80  m  od  pláže •  v okolí obchodíky a 
reštaurácie •  pri zóne Marano s módnymi 
barmi •  9 km centrum mesta Rimini •  20 
km San Marino

Ubytovanie: účelne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • TV  
•  balkón alebo terasa •  plážový servis 
v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Vybavenie hotela: recepcia • trezor na re-
cepcii (zdarma) • klimatizovaná reštaurácia 
• bar s posedením a TV • vonkajšia terasa 
s posedením • wifi v spoločných priesto-
roch (zdarma) • parkovanie (bez možnosti 
rezervácie)

Stravovanie: plná penzia • raňajky podá-
vané formou bufetových stolov • serví-
rované obedy a večere, výber z 2 druhov 
2-chodového menu, zelenina, ovocie, 

dezert • k obedu a k večeri ½  l vody,  ¼  l 
vína,  ¼ piva alebo nealkoholický nápoj na 
osobu

Pláže: čisté pláže so zlatistým pieskom 
a  pozvoľným vstupom do  mora •  pozdĺž 
pláže nákupná promenáda s obchodíkmi, 
reštauráciami, barmi a občerstvením 

Šport a  zábava: početné možnosti zá-
bavných aktivít v  letovisku a  vodných či 
plážových športov • 10 km najväčšie ak-
várium na Jadrane Acquario di Cattolica • 
6 km vodný park Aquafan • 6 km zábavný 
svet prírody Oltremare • 15 km Italia in Mi-
niatura • neobmedzený vstup do vod-
ného parku Beach Village 250 m od 
hotela (bazény, tobogany, animácie, 
volejbal)

Cenník » 369

Riccione

od 300 €/10 dní 

od 300 €/10 dní 
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Mellieha Bay

Mellieha Bay
Patrí medzi obľúbené letoviská nielen zahranič-
ných, ale i domácich turistov, ktorí sa sem s nad-
šením vracajú, aby strávili krásne chvíle oddychu 
na  jednej z  najväčších pláží na  ostrove. Pláž, 
respektíve zátoka Mellieha Bay dostala názov 
podľa mestečka Mellieha, ktoré je najsevernejšie 
položeným mestom Malty a zároveň je odtiaľto 
najbližšie na  krásnu piesočnatú pláž. Staré jad-
ro mesta, ktorého úzke dlhé uličky a  množstvo 
schodíkov si doposiaľ zachovali pôvodný ráz, sa 
rozkladá vysoko nad rovnomennou zátokou. Ho-
tely nájdete aj priamo v  centre Melliehy, avšak 
určite radšej uprednostníte ubytovanie v  blíz-
kosti pláže, i keď samotné centrum nie je od plá-
že vôbec ďaleko. V Melliehe nájdete stopy dáv-
nej minulosti. Starobylá časť mesta – to je spleť 
krivoľakých uličiek s  obchodíkmi, miestnymi 
štýlovými reštauráciami a  terasami. Spojte pre-
chádzku uličkami Melliehy s  príjemným občer-
stvením v  týchto originálnych pohostinstvách. 
Osviežte sa tu maltským pivom. Miestni obyva-
telia tvrdia, že lepšie pivo ako to maltské neexis-
tuje. Presvedčte sa o tom. Alebo degustujte kva-
litné maltské vína Verdala, Marsovis, Sauternes, 
Citadella. V príjemnej spoločnosti tunajších oby-
vateľov si pochuťte na  miestnych špecialitách. 

Tunajšia piesočnatá pláž patrí k najväčším a naj-
krajším plážam celého ostrova Malta. Mellieha 
Bay je zároveň aj výborným východiskovým 
bodom pre spoznávanie krajiny. Vďaka svojej 
polohe na  severe ostrova ste vzdialení od  prí-
stavu, odkiaľ sa pravidelne plavia trajekty a lode 
na  priľahlé ostrovy Comino a  Gozo, iba 3 km. 
Rozhodne zaraďte do programu svojho pobytu 
na Malte výlet na toto súostrovie. Je jedinečným 
zážitkom a  cestou za  poznaním i  dobrodruž-
stvom. Nielen bežní turisti, ale aj potápači a jach-
tári si ich obľúbili. Jachtári, keď zakotvia, majú čo 
obdivovať - unikátnu prírodu národného parku, 
ktorý patrí k najkrajším v Stredomorí, romantickú 
modrú lagúnu, bohom zabudnuté malé zátoky 
a pláže, kúzelné dedinky s pôvodnou maltskou 
architektúrou. Podmorské terény pri oboch 
ostrovoch zas považujú mnohí potápači za naj-
zaujímavejšie v maltskom súostroví. Skaliská, jas-
kyne, bohatá fauna lákajú mnohých milovníkov 
podmorského sveta. Mellieha – to je názov pre 
pestré prázdniny plné zážitkov a tej pravej letnej 
dovolenky. Krásne pláže, dobrodružná pirátska 
minulosť a moderná súčasnosť mimoriadne ob-
ľúbeného kozmopolitného turistického centra 
– to je dnešná Mellieha Bay. Patrí k  najobľúbe-
nejším strediskám na ostrove a získala si mimo-
riadnu obľubu aj u  našich klientov. To, čo sem 

dnes priťahuje turistov, je nesmierne vzácna 
kombinácia priaznivých klimatických podmie-
nok a jedinečnej prírody. Mnohotvárnosť krajiny, 
nádherné pobrežie, čisté pláže, pekné pamiatky, 
srdeční ľudia a  služby na  skvelej úrovni – to sú 
dôvody pre jej návštevu. Na  najnavštevovanej-
šom severnom pobreží Malty nájdete strediská 
s modernou turistickou infraštruktúrou akým je 
Mellieha Bay, ale i menšie, pokojné a nesmierne 
šarmantné letoviská, ktoré sa vyznačujú príjem-
nou a prívetivou atmosférou. Takým je nesporne 
mestečko Marfa a malebná dedinka Cirkewwa. 
Dávame ich do  pozornosti milovníkom čarov-
ných zákutí a pravej plážovej dovolenky. Tu roz-
hodne nepocítite hektický turistický ruch typic-
ký pre množstvo letovísk. Aj napriek tomu, že sa 
tešia obľube návštevníkov, uchovávajú si vzácnu 
pokojnú atmosféru nad najčarovnejšou plážou 
ostrova – Paradise Beach. V  stredisku Marfa si 
skutočne oddýchnete. Zažijete tu slnečný kúpeľ 
na  mimoriadne nádhernej pláži, ktorú miestni 
obyvatelia nazývajú rajom na  brehu mora. Po-
brežie ostrova je členité a nesmierne pestré. Je 
krásne svojou rozmanitosťou. Sme presvedčení 
o  tom, že zo širokej ponuky na  Malte si určite 
vyberiete. Prajeme vám šťastnú voľbu pri výbere 
dovolenky na nádhernej Malte. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 24° 29° 31° 33° 28° 25°
More 22° 23° 24° 25° 24° 22°

Rozloha 316 km2 Populácia 425.000
Hlavné mesto Valletta Mena euro

Všetko je tu na  dosah ruky – ostrov 
Malta má na dĺžku 27 km a na šírku len 
15 km. Malta sa stala akousi križovatkou 
rôznych civilizácií vďaka jej strategickej 
polohe nachádzajúcej sa medzi Talian-
skom a  africkým kontinentom. Na  se-
vere krajiny prevládajú polia, ale čím 
južnejšie, tým viac sa objavuje hustá sieť 
zástavby vzájomne poprepletaných de-
diniek a mestečiek.

Domy tu takmer splývajú s  okolím. Sú 
postavené z  miestneho žltohnedého 
kameňa, z ktorého pozostáva i samotný 
ostrov. Nemusíte sa báť, že sa na Malte 
nedohovoríte: veď viac ako 150 rokov tu 
vládli Angličania a prirodzene ovplyvnili 
tunajší školský systém. Anglicky hovorí 
skoro každý domorodec. Takisto si bu-
dete musieť zvyknúť na jazdu vľavo, čo 
je tiež pozostatok britskej nadvlády. At-
mosféra vládnuca na Malte prekvapivo 
nie je typicky stredomorská. Nápadná 
je predovšetkým zdržanlivosť tunajších 
obyvateľov, takisto ako ich zdvorilosť 
a  ochota. Európsky vplyv nájdete naj-
skôr v  turistických strediskách, napr. 
v Slieme, St. Paul`s Bay, Melliehe, Bugi-
bbe a Qawre. Určite nesmiete vynechať 
návštevu najmenšieho maltského sú-
ostrovia - ostrov Comino, našu skvelú 
novinku. Ostrovček je vyhlásený ako 
vtáčia a prírodná rezervácia. Ostrov je 
tiež známy svojou Modrou lagúnou a 
jaskynnými útvarmi.

Nie je na zemi iné miesto, kde by človek 
mohol na malom území vidieť toľko 

zaujímavostí. Štát ležiaci v Stredozemnom 
mori sa rozkladá na niekoľkých ostrovoch 
a ostrovčekoch, z nich najväčšie sú Malta, 

Gozo (maltsky Ghawdex) a Comino 
(Kemmuna). Kto v lete hľadá stále počasie 

a množstvo slnečných dní, nájde ich 
na Malte. Mierny vánok a vplyv mora 

však prispievajú k tomu, že i v tých 
najsparnejších letných mesiacoch je pobyt 

na ostrove príjemný. Malta je ideálnym 
miestom k odpočinku i aktívnej dovolenke.

Treacle rings
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Poloha: v bezprostrednej blízkosti súkrom-
nej hotelovej piesočnatej pláže • hotel je 
vzdialený od  známeho letoviska Mellieha 
Bay s  najobľúbenejšou piesočnatou plážou 
na ostrove cca 1 km (zdarma transfer do leto-
viska Mellieha Bay raz za deň okrem nedele 
a sviatkov)

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 - 2 prísteliek v  príjem-
ných farbách, ktoré evokujú pocit Stredomo-
ria • klimatizácia • telefón • 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) 
• možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • wifi 
na izbách zdarma

Vybavenie hotela: štýlovo zariadená kli-
matizovaná vstupná hala s  recepciou • all 
inclusive bar s  kaviarňou a  letnou terasou 
s  posedením • tanečná sála a  nočný bar • 
hlavná hotelová klimatizovaná reštaurácia 
s  terasou • pool bar • lounge bar • internet 
(za poplatok) • minimarket • detský miniklub 
• hotel disponuje tromi bazénmi: dva bazé-
ny sú vonkajšie a  jeden krytý • detský ba-
zén • sauna a parná sauna • wifi na recepcii 
a  na  izbách zdarma • animačné programy 
pre deti i dospelých

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do  mora vhodná pre deti 
i  menej zdatných dospelých plavcov • le-
žadlá a  slnečníky priamo na  pláži zdarma 
• známa piesočnatá pláž Mellieha Bay je 

Ramla Bay Resort hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.ramlabayresort.com 

Naša mienka: Ramla Bay Resort je skutočne vzác-
nym miestom, ktoré ponúka okrem nezabudnu-
teľnej dovolenky i množstvo vizuálnych zážitkov. 
Jeho areál je architektonickým skvostom, je ako-
by unikátnou visutou záhradou nad hladinou 
mora. Hotel predstavuje dokonalú kombináciu 
elegancie, výnimočnej prázdninovej atmosféry, 
kvalitných služieb a v neposlednom rade príjem-
ného prostredia pri piesočnatej pláži. Úchvatný 
hotelový komplex je miestom pre skutočný od-
dych aj pre náročnejších klientov. Umožní vám 
vychutnať si pravý relax na pokojnom mieste so 
skvelými možnosťami na  aktívny oddych, ktoré 
sa nachádzajú v  neďalekom centre známeho 
strediska Mellieha Bay.  

vMarfa

animácieanimácie

hotelovéhotelové

https://tiptravel.sk/dovolenka/malta/ramla-bay-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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vzdialená približne 1 km od  hotela (zdarma 
pravidelný transfer do letoviska Mellieha Bay 
každý deň okrem nedele a sviatkov) • plážové 
osušky za poplatok

Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie - večerné predstavenia so živou 
hudbou a zábavné programy • detský mini-
-klub pre deti od 4 do 12 rokov, v ktorom sa 
môžu tešiť na remeslá, športové hry a rôzne 
detské aktivity • vonkajšie ihrisko a  amfite-
áter, kde sa konajú show a  spločenské hry • 
stolný tenis • vodné pólo • diskotéky • fitnes 
centrum a  relaxačné centrum so saunami 
(vstup len pre dospelých) • ponuka vodných 
športov na  pláži (k  dispozícii za  poplatok) 
a  možnosť zapožičať si kanoe alebo vodný 
bicykel zdarma

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • nealkoholické, miest-
ne alkoholické a vybrané importované al-
koholické nápoje počas dňa • bohatá 
ponuka miešaných drinkov • ľahké studené 
a  teplé občerstvenie vo vybraných hodi-
nách počas dňa (snack, toasty, sendviče, 
koláče, zákusky) • čaj, káva, koláče, sladké 
pečivo • 1x krát počas pobytu lodný výlet 
na ostrov Comino • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a  na  pláži zdarma • zdarma vstup 
do suchej a parnej sauny (len pre dospelé 
osoby) • vodné bicykle a kanoe • hotelové 
animácie pre deti i  dospelých •   transfer 
do  letoviska Mellieha (každý deň okrem 
nedele a  sviatkov) • miniklub pre deti 
od 4-12 rokov • wifi

Cenník » str.378

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 701 €/8 dní 
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Poloha: v blízkosti známej piesočnatej pláže 
Mellieha Bay oddelenej od hotela iba miest-
nou komunikáciou •  cca 800 m od  centra 
mestečka Mellieha • cca 25 km od hlavného 
mesta Valletta • oproti  hotelu je autobuso-
vá zastávka s  pravidelným spojením s  naj-
významnejšími strediskami Malty - Mellieha 
Bay, Sliema, Bugibba a  s  hlavným mestom 
Valletta • 4 km od lodného trajektu na vyhľa-
dávané ostrovy Comino a Gozo 

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek • klimati-
zácia • telefón • sat TV • sušič na vlasy • trezor 
• minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón • wifi na izbe zdarma  
• možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • mož-
nosť izieb s výhľadom na bazén (za príplatok)

Vybavenie hotela: veľká vstupná hala so 
štýlovou recepciou • viacero reštaurácií a´la 
carte so špecialitami zo všetkých kútov sve-
ta • Punent bar • Pool bar • Dome bar • hlav-
ná reštaurácia • wifi • internetová kaviareň • 
minimarket • bazén s  terasou • malý detský 
bazén s  detskými šmykľavkami • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma • detské ihrisko 
• spa • moderný vnútorný bazén • whirlpool 
• sauna • turecký kúpeľ • fitnes • obchod so 
suvenírmi • kaderníctvo • práčovňa a sušiareň 
(za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: priamo oproti hotelu piesočnatá pláž 
v zálive Mellieha Bay s pozvoľným vstupom 
do  mora (oddelená len miestnou komuni-
káciou) • ležadlá a  slnečníky (za  poplatok) • 
plážové osušky za vratný depozit 

Seabank hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.seabankhotel.com

Naša mienka: hotel Seabank je jedným z najat-
raktívnejších hotelov v mestečku Mellieha a  sú-
časne patrí k najlepším 4* all inclusive hotelom 
na celom ostrove. Nachádza sa pri vyhľadávanej, 
najväčšej a najkrajšej piesočnatej pláži na ostro-
ve – pláži Mellieha Bay. Každého návštevníka 
na  prvý pohľad osloví jeho architektonické rie-
šenie, kým druhý pohľad do  interiérov dotvorí 
celkový obrázok tejto zaujímavej stavby. Útulné 
ubytovanie vo vkusne zariadených moderných 
izbách dopĺňa príjemnú atmosféru, ktorá vládne 
v celom areáli hotela. Kvalitné služby a medziná-
rodné animácie, krásna pláž a možnosti profesi-
onálneho potápania – to je len malá časť z toho, 
čo ponúka tento prázdninový areál. 

vMellieha Bay

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/malta/seabank/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: večerné predstavenia a zá-
bavné programy – hudba, disko • denné akti-
vity podľa programu (napr. varenie so šéfku-
chárom, špeciálne cvičenia: Tai Chi, tanečné 
kurzy a pod.) • volejbal • stolný tenis • bohatá 
ponuka vodných športov na  pláži (za  po-
platok) • zábavné centrum pre deti • detské 
disko • maľovanie na  tvár • hracie automaty 
(za poplatok)

 ultra all inclusive skoré aj neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • pestrá ponuka predjedál, hlav-
ných jedál a dezertov • počas dňa podáva-
né vybrané alkoholické, miešané a nealko-
holické nápoje • pivo, víno, koktaily • 
bohatý snack počas dňa • ležadlá a slneční-
ky pri bazéne zdarma • medzinárodné ani-
mácie pre deti a dospelých • večere v a´la 

carte reštauráciách: maltská, ázijská, brazíl-
ska, orientálna, talianska (nutná rezervácia 
vopred) • pre deti je určená zábavná 
„Jungle reštaurácia“, kde sa podáva detské 
menu (nutná rezervácia vopred)

SUN & FUN klub slnečné dovolenkové 
dni vám počas prázdni-

nových mesiacov bezpochyby spestrí ho-
telový animačný tím, ktorého súčasťou je 
aj slovensky hovoriaci animátor. Rôzne 
denné či večerné aktivity a kolektívne hry 
ponúkajú jedinečnú príležitosť skvele sa 
zabaviť a spoznať nových ľudí. Detský mi-
niklub sa zase postará o zábavu vaších ma-
lých ratolestí a na chvíľu ich zamestná hra-
mi, športovými disciplínami, či rodinnými 
súťažami

Cenník » str.379

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 796 €/8 dní 
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Poloha: priamo na hotelovej piesočnatej 
pláži • cca 900 m od povestnej pláže Paradise 
Beach • cca 5 minút jazdy od centra rušného 
letoviska Mellieha Bay (autobusová zastávka 
v blízkosti hotela) • v blízkosti vyhľadávaných 
ostrovov Comino a Gozo (lodný trajekt pre-
máva z prístavu neďaleko hotela) • cca 50 m 
od hotela je autobusová zastávka s pravidel-
ným spojením s  najvýznamnejšími stredis-
kami Malty - Mellieha Bay, Sliema, Bugibba 
a s hlavným mestom Valetta

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • všetky 
izby disponujú priamym alebo bočným vý-
hľadom na more • klimatizácia • telefón • TV • 
rádio • varná kanvica • žehlička a žehliaca do-
ska • chladnička • trezor (za poplatok) • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • 
sušič na vlasy • balkón s posedením 

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s recepciou • 2 bary • hlavná hotelová reštau-
rácia „Il – Merill“ s panoramatickým výhľadom 
na more • snack bar • internet (za poplatok) 
• miestnosť s  hracími automatmi • biliard 
• minimarket • kaderníctvo • detský klub • 
konferenčná miestnosť • bazénový komplex 
v tvare ryby tvoria 3 bazény, jeden z nich je 
detský bazén • rozsiahly krytý plavecký bazén 
s oddelenou časťou pre najmenších • sauna, 
vírivka • terasa na slnenie • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma • wi-fi pripojenie  
na internet na  recepcii zdarma (na  izbách 
za poplatok)

Stravovanie: polpenzia plus - raňajky 
a večere formou švédskych stolov s nápoj-
mi • možnosť doobjednania all inclusive 
(za príplatok)

Paradise Bay hotel

oficiálne hodnotenie:****
webstránka: www.paradise-bay.com 

Naša mienka: najväčšou atrakciou hotela Paradi-
se Bay je jeho skvelá poloha. Nachádza sa na jed-
nom z najčarovnejších miest Malty – v malebnom 
letovisku Cirkewwa, na dohľad od prenádhernej 
pláže Paradise Beach a súčasne v blízkosti najob-
ľúbenejšieho strediska na ostrove – Mellieha Bay. 
Charakter dovolenky v  ňom najlepšie vystihuje 
jeho názov – hotel je prázdninovým rajom pre 
svojich hostí. V  Paradise Bay skutočne pocítite 
morský príboj, má vzácnu pokojnú atmosféru, 
dômyselná architektúra hotela umožní väčšine 
jeho obyvateľov vychutnať si výhľad na prekrás-
ne pláže, romantické zátoky a  azúrové more. 
Spoločenský život a zábava vládne v neďalekých 
uličkách Mellieha Bay. 

Cirkewwa

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláže: hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora je ocenená Modorou 
vlajkou a  je prepojená s  hotelom podcho-
dom • ležadlá a  slnečníky priamo na  plá-
ži zdarma • pláž vhodná pre deti i menej 
zdatných plavcov • jedna z najkrajších pláží 
ostrova – Paradise Beach, je vzdialená pri-
bližne 900 m

Šport a zábava: 2 tenisové kurty • stolný te-
nis • vodné pólo • fitnes centrum a relaxačné 
centrum so saunami a vírivkou • na pláži pro-
fesionálna škola potápania Gold Palm pre 
začiatočníkov i  pokročilých • široká ponuka 
vodných plážových športov (za  poplatok) • 
možnosť podniknúť lodné výlety na  blízke 
ostrovy Comino a Gozo z prístavu neďaleko 
hotelového areálu (malebný ostrov Gozo 
má podobnú históriu ako Malta, napriek 
tomu je odlišný - je zelenší, divokejší a rázo-

vitejší, plavba trvá cca 20 min.) Ak sa chystá-
te na celodenný výlet, máme pre vás ponu-
ku výletu na  čarovný ostrov Sicília, vrátane 
návštevy jedinej aktívnej sopky v  Európe 
- Etny, s tlmočením po slovensky.

 ultra all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov • lokál-
ne nealkoholické a alkoholické nápoje po-
dávané počas dňa v  hotelovom režime • 
ľahké občerstvenie počas dňa • 1x za  po-
byt minibar naplnený vínom, pivom, džús-
mi a vodou • miniklub • hotelové animácie 
pre deti i dospelých

Cenník » str.378

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 490 €/8 dní 
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Poloha: priamo na menšej súkromnej hote-
lovej piesočnatej pláži • cca 5 min. chôdze od 
Modrej lagúny - jednej z najkrajších pláži celé-
ho maltského súostrovia s azúrovou vodou a 
nádherným bielym pieskom • hotel poskytuje 
lodnú dopravu na Maltu a Gozo (za poplatok)

Ubytovanie: pohodlne zariadené 2-lôžkové 
izby v hlavnej budove s možnosťou jednej prí-
stelky • klimatizácia • telefón • malá chladnička 
• balkón s príjemným posedením • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou resp. vaňou 
a WC) • sat TV • sušič na vlasy 

Vybavenie hotela: príjemný hotelový 
komplex sa skladá z centrálnej budovy a 
bungalovov • lobby bar s TV • elegantná re-
cepcia • klimatizovaná reštaurácia • slnečná 
terasa • obchodík • rozľahlý bazén s morskou 
vodou • detský bazén • trezor (za poplatok) • 
internetový kútik (za poplatok) • wifi pripoje-
nie je k dispozícii v celom areáli zdarma • te-
nisové kurty • slnečníky a ležadlá pri bazéne a 
na pláži zdarma

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov, možnosť doobjedna-
nia  all inclusive (za príplatok)

Pláže: piesočnatá pláž priamo pri hoteli • sl-
nečníky a ležadlá pri hotelovej pláži zdarma • 
možnosť využívať pláž pri bungalovoch, kam 
vás zavezie zdarma hotelový minivan • plážo-
vé osušky za vratný depozit

Šport a  zábava: ponuka vodných športov 
na  pláži (za  poplatok) • živá hudba • tenis • 
možnosť potápania sa (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • počas dňa podávané 
vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
vo vyhradených hodinách (káva, čaj, džúsy, 
soft nápoje, víno, pivo, aperitívy, likéry, kok-
taily) • ľahké občerstvenie počas dňa • zmrz-
lina • ležadlá a  slnečníky pri bazéne  a na 
pláži zdarma • wifi pripojenie

Cenník » str.378

Comino hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.cominohotel.com 

Naša mienka: tohtoročnou novinkou na maleb-
nom  Maltskom ostrove je hotel, ktorý nesie rovna-
ký názov ako samotný ostrov - Comino. Nachádza 
sa priamo na súkromnej pláži v zálive Saint Nicho-
las. Má charakter prívetivého rodinného rezortu 
a získa si vás srdečnou atmosférou. Hotel ponúka 
doplnkové služby, preto nepochybujeme o tom, 
že každý si nájde v hoteli určite niečo, čo spríjem-
ní jeho vysnívaný pobyt. Privátne pláže, kryštáľové 
čisté more, krásne bazény a príjemný personál 
vám zabezpečí nezabudnuteľnú dovolenku. 

tugostrov Comino od 531 €/8 dní
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Poloha: v blízkosti známej dlhej piesočnatej 
pláže Mellieha Bay priamo na  brehu mora 
•  približne 1,5 km od  centra obľúbeného 
mestečka Mellieha 

Ubytovanie: rezort pozostáva z  viacerých 
ubytovacích častí • komfortné a moderné 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • kli-
matizácia • chladnička • telefón • sat TV • sušič 
na  vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón s príjemným posede-
ním • všetky izby majú výhľad na more 

Vybavenie hotela: štýlovo zariadená 
vstupná hala s recepciou a zmenárňou • ka-
viareň s bufetom • lounge bar • nočný klub • 
priestranná reštaurácia • obchodík so suve-
nírmi • bar na terase • 2 bazénové areály na-
chádzajúce sa na obidvoch stranách hotela: 
2 veľké vonkajšie bazény a 2 detské bazény • 
detské ihrisko • slnečníky a ležadlá na terase 
pri bazéne (zdarma) • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: priamo pred hotelom súkromná pie-
sočnatá pláž (ležadlá a  slnečníky zdarma) • 
nádherná piesočnatá pláž Mellieha Bay s po-
zvoľným vstupom do  mora leží cca 100 m 
od hotela – slnečníky a ležadlá (za poplatok)

Šport a zábava: večerné predstavenia a zá-
bavné programy – hudba, disco • denné akti-
vity • bowling • ihrisko na petang • bohatá po-
nuka vodných športov na pláži (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • bohatý výber predje-
dál, hlavných jedál a dezertov • počas celé-
ho dňa podávané vybrané alkoholické, 
miešané a  nealkoholické nápoje • snack 
počas dňa • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na hotelovej pláži zdarma • wifi pripojenie 
• medzinárodné hotelové animačné 
programy pre deti i dospelých 

Cenník » str.379

Mellieha Bay hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.melliehabayhotel.com

Naša mienka: sme veľmi radi, že vám opäť pri-
nášame tento skvelý hotel v našej letnej ponuke. 
Hotel Mellieha Bay je jedinečnou palmovou zá-
hradou priamo na brehu Stredozemného mora. 
Najpozoruhodnejšia na ňom je jeho skvelá polo-
ha – nachádza sa v blízkosti najkrajšej a najväčšej 
pláže na ostrove, podľa ktorej je hotel pomeno-
vaný. Výnimočná je aj krása jeho exteriéru. V Mel-
lieha Bay si skutočne vychutnáte zvuky mora 
a pohľad na nádherné prírodné scenérie zlatistej 
pláže zálivu Mellieha. 

tug Mellieha Bayod 748 €/8 dní 



Knedličky plnené zemiakmi, podávané ako príloha k mäsu 
 alebo aj ako samostatné jedlo.

Idrijski žlikrofi

 Izola 
Piran

SLOVINSKO
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Knedličky plnené zemiakmi, podávané ako príloha k mäsu 
 alebo aj ako samostatné jedlo.

Izola

Piran

Portorož

LJUBLJANA

Južnú časť Slovinska na krajnej západ-
nej časti lemuje pobrežie Jadranského 
mora s mnohými zaujímavými a skutoč-
ne čarovnými miestami. Takými sú isto 
starobylý solivar, malebné, typické stre-
domorské mestečko Piran a kozmopo-
litné mesto Portorož. Je takmer nutné 
podotknúť, že vďaka svojim prírodným 
a kultúrnym pamiatkam je viac ako pä-
tina slovinského pobrežia chránená. 
Juh Slovinska sa taktiež vyznačuje tým, 
že je popretkávaný krasovými útvarmi 
a vinohradmi. Kras je jedna z mnohých 
znamenitostí tejto malej, ale vskutku je-
dinečnej krajiny. 

Pre návštevníkov sú snáď najzaujímavej-
šie jaskyne, z ktorých tou najnavštevova-
nejšou je Postojnská jaskyňa. Slovinsko 
je rozmanitou krajinou, čo dosvedčuje 
i fakt, že jeho juhovýchodná časť sa 
pre zmenu vyznačuje termálnymi pra-
meňmi a vinohradmi. Okrem nich však 
má táto oblasť tiež svoje etnologické a 
kulinárske osobitosti. Za našu zmienku 
nepochybne stoja i mestá. Napríklad 
Ľubľana, hlavné mesto Slovinska, je zná-
me svojou architektonickou úpravou, či 
Maribor, ktorý sa môže pýšiť najstarším 
viničom na svete. Snáď sme vás týmito 
riadkami presvedčili o unikátnosti a jedi-
nečných krásach našej novej destinácie 
a rozhodnete sa ju tento rok navštíviť .

Hoci je Slovinsko rozlohou malá krajina, 
má množstvo prírodných krás, tradičný 

folklór, pohostinnosť a naozaj hodnotné 
historické pamiatky. Krajina je právom 

označovaná aj ako „zelená časť Európy“, 
pretože až polovicu jej rozlohy tvoria 

lesy, alebo tiež ako „slnečná strana 
Álp“ kvôli dostatku slnka.  Slovinsko je 
však unikátne i pre niečo iné.... Vďaka 
jeho rozmanitosti môžete doobedie 

stráviť pri pobreží Jadranského 
mora a popoludní sa presunúť  do 
vysokohorských alpských stredísk.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 22° 25° 27° 27° 24° 19°
More 19° 23° 25° 25° 22° 19°

Rozloha 20.273 km2 Populácia 2.065.000
Hlavné mesto Ľubľana Mena euro

Izola
Slovinská Izola je menšie slnečné mesto rozpre-
stierajúce sa na zaoblenom výbežku, ktorý vybie-
ha do Jadranského mora. V prípade, že hľadáte 
slnko, more, túžite po kúpaní  a nie preplnených 
plážach, ale zároveň chcete tiež zábavu a nielen 
každodenný stereotyp, Izola je skvelou príležitos-
ťou zažiť vašu vysnívanú dovolenku. Niekedy sa 
môžete stretnúť s názormi, že Izola sa nápadne 
podobá talianskym Benátkam. Niet divu, keďže 
v mnohých slovinských mestách, tak ako tu, sa 
v minulosti usídlili Taliani,. Napriek tomu, že ta-
lianska nadvláda skončila koncom 18. storočia, 
i naďalej tu na vás miestami dýcha Taliansko. V 
súčasnosti je Izola mestom považovaným za naj-
rýchwjšie sa rozvíjajúcim sa letoviskom na svete. 
Turisti sem veľmi radi zamieria kvôli vyhláseným 
plážam. Jedna z nich, v Simonovej zátoke, je do-
konca označovaná za tú najlepšiu na slovinskom 
pobreží. Ak sa predsa len dosýta nabažíte mora a 
všetkých radovánok, ktoré ponúka, odporúčame 
vám navštíviť historické centrum mesta., ktoré 
je stále veľmi zachovalé. Alebo sa vydajte do ne-
ďalekej dedinky Lipica, ktorá je známa po celom 
svete vďaka svojmu žrebčínu. Práve tu máte prí-
ležitosť absolvovať nezabudnuteľnú prehliadku či 
vidieť jedinečné plemeno bielych koní.

Piran
Najkrajšie mesto slovinskej riviéry ponúka celú 
radu atrakcií. Takmer povinnou je prechádzka po 
starodávnych hradbách, ktoré čiastočne pochá-
dzajú už zo 7. storočia a vďaka ktorým patrí Piran 
do Asociácie opevnených miest. Za návštevu sto-
jí tiež kostol s unikátnym Ježišom na kríži zo 14. 
storočia. Ten patrí medzi najcennejšie stredoveké 
umelecké klenoty Slovinska. Alebo máte mož-
nosť absolvovať prehliadku miestneho akvária  
pozostávajúceho z niekoľkých nádrží, ktoré vám 
predstavia 140 živočíšnych druhov žijúcich pod 
hladinou Jadranského mora. Najmä rodinám s 
deťmi odporúčame neďaleký turistický komplex 
pri vodnom parku Laguna medzi Piranom a mo-
dernou Portorožou. Ak však preferujete skôr po-
kojnú atmosféru a skryté prírodné pláže, potom 
si vyjdite do len niekoľko kilometrov vzdialeného 
prírodného parku Strunjan, kde sa dá po turistic-
kej cestičke zostúpiť z 80 metrov vysokého úte-
su až k divokým plážam, na ktorých nebýva veľa 
turistov. Na záver ešte jeden tip... V prípade, že 
chcete ochutnať skvelé ryby a plody mora, určite 
sa zastavte v niektorej z reštaurácií na námestí či 
pri pobreží tohto kúzelného mestečka. Ak jedlo 
spojíte i s ochutnávkou miestnych vín, zaisto ne-
budete sklamaní.

Portorož
V Terstskom zálive, na slovinskom pobreží Jad-
ranského mora, nájdete malebný kút  - prístav 
Portorož, ktorý je zároveň najväčšími a najlepšie 
vybavenými prímorskými a klimatickými kúpeľmi 
v Slovinsku. Portorož , alebo tiež  „Portor Rose“ v 
preklade znamená „prístav ruží“. I keď od doby, 
kedy miestny kostol takto nazvali námorní ob-
chodníci, uplynulo už veľa času, i v súčasnoti im 
musíme dať za pravdu. Toto letovisko stále vyniká 
nádhernou parkovou úpravou s množstvom kve-
tov, a to najmä ruží. Zvyčajne tu prevláda pokojný 
životný rytmus spojený s príjemnou atmosférou 
kaviarní, taverien, reštaurácií a obchodíkov. No 
počas sezóny sa žije dlho do noci či až do ranných 
hodín. Romantické prechádzky máte možnosť za-
žiť na čarovnej prímorskej promenáde a relaxovať 
zasa môžete na slkom zaliatej pláži. Tá, s veľmi po-
zvoľným vstupom do mora, je ideálna pre malé 
deti a menej skúsených plavcov. Mestská pláž 
okrem kúpania rovnako ponúka možnosti ďalšie-
ho aktívneho vyžitia. Môžete si tu zahrať volejbal, 
požičať loďku či vodný skúter. Vhodné podmien-
ky majú i potápači. Ak si po náročnejšom dni 
predsa len želáte upokojenie tela i ducha, využite 
ponuku wellness aktivít, ktoré toto moderné kú-
peľné mesto ponúka. 

Potica Prekmurska gibanica Kremšnita
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Poloha: hotelový komplex neďaleko mes-
tečka Izola ležiaceho v Koperskom zálive na 
pobreží Jadranského mora • rezort sa rozpre-
stiera v bezprostrednej blízkosti pláže • cca 
30 km od neho leží malebná dedinka Lipice 
známa svojím žrebčínom

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou  
prístelky v 4* budovách  Haliaetum a Mirta, 
v 3* San Simon depandance a 2* depandan-
ce Park San Simon • v izbách Haliaentum: 
klimatizácia • telefón • SAT TV • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa s WC, sprchou a sušičom 
vlasov) • balkón (za príplatok) • v izbách Mi-
rta: klimatizácia • minibar • trezor • telefón • 
SAT TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
WC, sprchou a sušičom vlasov) • balkón (za 
príplatok) •  v izbách 3* depandance: klimati-

zácia • telefón • SAT TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s WC, sprchou a sušičom vlasov) • v 
izbách 2* depandance Park: SAT TV • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s WC a sprchou) 

Vybavenie hotelového komplexu: ho-
telový komplex pozostávajúci z viacerých 
budov (hlavná budova Haliaetum, Palma, 
Korala, Sirena, Park, Perla, Mirta) • recepcia v 
budove Haliaetum, klimatizovaná reštaurácia 
so slnečnou terasou a výhľadom na more v 
osobitnej budove • priestranná záhrada •  grill 
a all inclusive bar priamo pri pláži • moderné 
kúpeľné a wellness centrum v budove Mirta  
• fitness centrum • ihrisko • detské ihrisko • mi-
niklub v letných mesiacoch • tenisové kurty 
•  minigolf •  pláž s ležadlami, slnečníkmi a 
šmykľavkami • verejné parkovisko (zdarma) 

San Simon Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ** - ****
webstránka: www.hoteli-bernardin.si

Naša mienka: s radosťou predstavujeme novinku 
San Simon Resort, o ktorej si dovoľujeme pove-
dať, že je vskutku okúzľujúca, A to najmä preto, že 
je zasadená do nádhernej záhrady plnej stredo-
morskej zelene. Rezort sa rozprestiera v blízkosti 
mestečka Izola, ktoré sa právom pýši svojou bo-
hatou históriou, krásnou a zaujímavou architek-
túrou a svojimi pohostinnými obyvateľmi. Treba 
určite pozdvihnúť aj krásy okruhliakovej pláže re-
zortu, ktorá bude pre šmykľavky a rôzne športové 
a zábavné aktivity atraktívna najmä pre rodiny s 
deťmi. Veľkorysosť areálu San Simon vám poskyt-
ne dostatok priestoru na sladké ničnerobenie, 
potešíť sa  môžete masážou v hotelovom wellne-
ss centre, alebo sa môžete kochať čarovným vý-
hľadom na more priamo z hotelovej reštaurácie. 

Izola

-
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• wifi pripojenie na internet - vo verejných 
priestoroch (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: rozsiahla prírodná, okruhliaková  pláž 
s pozvoľným vstupom do mora vhodná pre 
deti, seniorov a neplavcov priamo pred re-
zortom • pláž je lemovaná stromami vytvára-
júcimi prirodzené tienidlo • ležadlá a slneční-
ky na pláži (za poplatok) • šmykľavky a rôzne 
športové či zábavné atrakcie  (za poplatok) • 
vodné športy - windsurfing, potápanie, vod-
né lyže (za poplatok)

Šport a zábava: priamo na pláži šmykľavky 
a vodné športy (za poplatok) • detské ihris-
ko a detský klub • ihrisko •  plážový volejbal • 

tenis (za poplatok) • minigolf (za poplatok) • 
fitness centrum • kúpeľné a wellness centrum 
- sauna, vírivka, masáže, kozmetické proce-
dúry (za poplatok) • animačné programy v 
letných mesiacoch • jedenkrát týždenne zá-
bavný večer so živou hudbou

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov • lokálne alkoholické a  nealkoho-
lické nápoje podávané v all inclusive bare  
na pláži a v bare Haliaetum vo vyhrade-
ných hodinách • ľahký snack popoludní v 
cocktail bare • hotelové animácie • le-
žadlá a slnečníky na pláži

Cenník » 380, 381

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

izba Mirta 4*

od 463 €/10 dní
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Poloha: hotelový komplex Salinera Resort sa 
nachádza bízko nádherného prírodného par-
ku Strunjan a Strunjanského zálivu • zároveň 
je vzdialený len cca 4,5 km od očarujúceho a 
turistami veľmi obľúbeného mestečka Piran 
s množstvom historických, architektonic-
kých a kultúrnych pamiatok • leží iba niekoľ-
ko kilometrov od známeho mesta Portorož s 
nákupnými, gastronomickými a zábavnými 
možnosťami

Ubytovanie: 2-lôžkové 3* a 4* hotelové izby 
s možnosťou jednej prístelky • 2* apartmány 
až pre 4-6 osôb • v hotelových izbách 3*:  TV •  
telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, 
sprchou) • wifi pripojenie na internet • v ho-
telových izbách 4*: TV • telefón • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa s WC, sprchou) • klimati-

zácia •  minibar •  wifi pripojenie na internet 
• izby s balkónom (za príplatok) • v apartmá-
noch pre max. 4 osoby: obývacia miestnosť • 
kuchynská časť • chladnička • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa s WC,  sprchou a sušičom 
vlasov) • terasa alebo balkón • SAT TV •  tele-
fón • v apartmánoch pre max. 6 osôb: obý-
vacia miestnosť • spálňa • kuchynská časť •  
chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
WC, sprchou a sušičom vlasov) • balkón alebo 
terasa • SAT TV • telefón • možnosť klimatizá-
cie 

Vybavenie hotelov: areál pozostáva z hote-
la, ktorý má dve časti - 3* a 4,* a z apartmánov 
rozprestierajúcich sa  na návrši areálu • recep-
cia v hotelovej budove • reštaurácia s terasou 
• Areta bar na terase hotela • beach bar na 

Salinera Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ** - ****
webstránka: www.hoteli-bernardin.si

Naša mienka: Salinera Resort, naša lákava novinka, 
obklopená píniovými stromami a bujnou stredo-
morskou vegetáciou je malý raj. Atraktívny komplex 
sa právom pýši rozsiahlou záhradou siahajúcou až 
k samotnému moru. Poskytuje tak dovolenkárom 
hľadajúcim pár dní relaxu dostatok priestoru. Relaxu 
pomôžu aj pestré služby wellness centra Syra. Prá-
ve ten je miestom, kde si môžete užiť širokú škálu 
procedúr a tradičných liečebných metód. Salinera 
je jedinečným miestom. V srdci záhrady sa totiž na-
chádzajú výnimočné bioenergetické zóny, ktoré vás 
pozývame skúsiť. Rezort je výborným východisko-
vým bodom na výlety do okolia. Hoci aj na bicykli, 
ktorý si v ňom môžete požičiať. Zaradťe do progra-
mu návštevu mestečka Piran aj dnes  zaváňajúceho 
dávnou históriou a uvidíte, že urobíte dobre.

Strunjan-Piran

- -
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pláži • vonkajší bazén s časťou pre deti • we-
llness centrum Syra - sauna, masáže, skrášľo-
vacie procedúry (za poplatok) • požičovňa bi-
cyklov •  detský klub • hotelové animácie pre 
deti • parkovisko (zdarma) • wifi pripojenie na 
internet (zdarma) • hotelová pláž • ležadlá a 
slnečníky na pláži (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: okruhliaková pláž bez ležadiel s poz-
voľným vstupom do mora vhodná pre deti a 
neplavcov • pláž s ležadlami a slnečníkmi (za 
poplatok) na móle vystlanom okruhliakmi so 
vstupom do mora vo forme schodíkov

Šport a zábava: kúpeľné a wellness centrum 
- masáže, sauna, rôzne skrášľovacie a relaxač-

né procedúry (za  poplatok) • počas letných 
prázdnin (júl - august) hotelový animačný 
program pre deti • detský klub a detské ih-
risko • požičovňa bicyklov - jedinečná mož-
nosť cykloturistiky po okolí • Salinera Resort 
má prívlastok „bike friendly“ pre skvelé pod-
mienky a služby zamerané na cykloturistiku

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov • lokálne alko a nealko nápoje po-
dávané vo vyhradených hodinách v sále 
Benedict a v all inclusive bare na pláži •  
ľahký snack popoludní v sále Benedict •  
hotelové animácie • ležadlá a slnečníky 
na pláži

Cenník » 380, 381

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

hotelová izba 4*

od 374 €/10 dní
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ISTRIA KVARNER
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 Istria je najväčším polostrovom s veľmi 
členitým pobrežím v  severnom Jad-
rane, kde návštevníkov čakajú dobre 
vybudované turistické strediská skryté 
v  bohatej zeleni stromov. Patrí k  naj-
pôvabnejším oblastiam Chorvátska 
s jedinečnou kultúrou. Je známa nielen 
nádherným členitým pobrežím, ale aj 
vnútrozemím so zelenými kopcami, ja-
zerami a  úrodnými nížinami. Malebné 
vnútrozemie je navštevované turistami 
menej, avšak hornatá krajina, 
liečivé pramene, vínne cesty 
a  stredoveké mestá z  neho 
robia jednu z  najzaujímavej-
ších oblastí Chorvátska. Zrú-
caniny rímskych stavieb, staré 
benátske prístavy, pláže, lesy, 
vinice a  rázovité mestečká do-
dajú vašej dovolenke ten pravý 
nádych. K  veľkej popularite istrij-
ských letovísk prispievajú bohaté re-
kreačné aktivity, od kúpania, opaľovania 
až po náročnejšie športové aktivity. Plá-
že obkolesené zelenými borovicovými 

lesmi sú vynikajúco pripravené a čakajú 
na váš príchod. 
Oblasť Kvarneru so svojou turistic-
kou, ale predovšetkým kúpeľnou tra-
díciou patrí k najpoprednejším turis-
tickým oblastiam Chorvátska. Patria 
sem nádherné ostrovy Stredomoria 
(Krk, Cres, Rab) a  tiež perla kvarner-
ského pobrežia – Crikvenická riviéra.

Keď nazveme jadranské pobrežie 
turistickým rajom na zemi, vôbec to 

nie je prehnané tvrdenie. Chorvátsko 
je krajina tisícročnej histórie a kultúry, 

ktorej brehy sú obmývané priezračnými 
vodami Jadranu. Nájdete tu ideálne 

prírodné podmienky reprezentované 
čistým morom a nenarušenou 

prírodou, so stopami ľudskej civilizácie 
dávnej doby. Veľkou prednosťou 

Chorvátska je jeho dlhé pobrežie so 
stovkami zálivov a odľahlých pláží 

s majestátnymi vrchmi v pozadí.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 24° 28° 32° 32° 29° 25°
More 20° 23° 25° 25° 23° 20°

Rozloha 56.542 km2 Populácia 4.500.000
Hlavné mesto Záhreb Mena chorvátska kuna

Pula
Známe historické mesto Pula je zároveň moderná 
metropola Istrie, ktorú preslávil rímsky amfiteáter 
postavený v 1. storočí n. l. Mesto je popretkávané 
množstvom malých i väčších kamenných uličiek, 
v ktorých si našli svoje jedinečné miesto chrámy 
a historické pamiatky. Naši delegáti tu majú pre 
vás pripravenú pestrú ponuku fakultatívnych vý-
letov, môžete sa vybrať napríklad do národného 
parku Brijuni alebo navštíviť jedno z najkrajších 
miest sveta Benátky. Len 12 km od Puly sa na-
chádza jedno z najobľúbenejších letovísk na Istrii 
- Medulin. Medulinskú riviéru charakterizuje naj-
viac rozmanitosť jej pláží. Dovolenkári si tu môžu 
vybrať slnenie na piesočnatej pláži, kamenných 
platniach alebo kamienkovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora. 

Crikvenica a Selce
Stabilné miesto v  našej ponuke má obľúbe-
ná Crikvenica - srdce Kvarneru. Toto mestečko 
v  severnej časti Kvarnerského zálivu patrí k  naj-
významnejším strediskám cestovného ruchu 
na  pobreží Jadranu. Crikvenická riviéra, ktorá sa 
tiahne  na  severe od  Jadrova až po  Selce, je po-
vestná mimoriadne krásnym pobrežím. Necelé 

3 km od  Crikvenice, v  malebnej zátoke so štrko-
vými plážami, leží stredisko Selce, obklopené 
bohatou vegetáciou. Je ideálnym miestom pre 
rodinnú dovolenku. Môžete sa prejsť po prome-
náde pozdĺž mora alebo sa zúčastniť rôznych zá-
bavných, kultúrnych a športových slávností, ktoré 
toto príjemné stredisko ponúka. 

Novi Vinodolski
Novi, ako mu skrátene hovoria domáci, leží len  
9 km od Crikvenice, oproti ostrovu Krk. Je to atrak-
tívne a obľúbené turistické mesto v regióne Kvar-
ner. Mesto a  jeho okolie vlastní mnoho cenných 
kultúrnych pamiatok a  prírodných krás. Dušou 
strediska Novi Vinodolski sú pozostatky kultúrne-
ho dedičstva: frankopanský kaštieľ s vežou, kated-
rála a  kostolík. Rovnako tu môžete nájsť mnohé 
formy zábavného či športového vyžitia a  popri 
príjemnej živej hudbe si vychutnať dobré jedlo 
a domáce víno. Vďaka prekrásnym plážam, boha-
tým možnostiam kultúrneho a spoločenského ži-
vota sa mestečko Novi Vinodolski zaradilo medzi 
atraktívne letoviská jadranského pobrežia.

Rabac
 „Perla“ kvarnerského pobrežia, aj tak zvyknú na-
zývať letovisko Rabac. Je to malý prístav, rybár-

ske mestečko, veľmi rušné a  hojne navštevova-
né stredisko na  juhovýchodnom pobreží Istrie. 
V  súčasnej dobe je veľkým športovým centrom 
- nachádzajú sa tu dve športové strediská ponú-
kajúce širokú škálu športových služieb. Zároveň je 
Rabac známy najmä vďaka čistému moru a pre-
krásnym plážam s  vysokým štandardom služieb, 
oceneným Modrou vlajkou. Mestečku dominu-
je pobrežná promenáda, kde sa miešajú rôzne 
vône, chute a farby typické pre letnú dovolenku. 
Reštaurácie s  istrijskými pochúťkami, kaviarne 
a cukrárne s letnými terasami, ktoré vás budú lá-
kať k posedeniu, neodmysliteľne patria k Rabacu. 

Krk - Njivice, Malinska
Insula Aurea alebo „Zlatý ostrov“ je meno, ktoré 
ostrov Krk dostal ešte v dávnych časoch. Nachá-
dza sa v Kvarnerskom zálive a je najväčším ostro-
vom Jadranu. Ako jeden z  mála chorvátskych 
ostrovov je spojený s  pevninou mostom. Roz-
manitosť reliéfu a priaznivé klimatické podmien-
ky prispeli k  rozmanitosti tunajšej flóry. Rastú tu 
stovky rastlinných druhov. V centrálnej a západnej 
časti ostrova prevažujú lesy. Najmä tie borovicové, 
čoho dôkazom sú i mestečká Njivice a Malinska, 
ktoré sú vskutku malebnými letoviskami. Charak-
terizujú ich nádherné pláže, výnimočne modré 
more a zátišia borovicových stromov. 

Pržene ribice Polievka z „morských plodov“

Rabac

Crikvenica - Selce

Njivice

Novi Vinodolski

Malinska

Pula
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Poloha: na miernom návrší na okraji borovico-
vého lesíka • najbližšia okruhliaková pláž a plá-
žová promenáda Lungomare je len 150 m od 
hotela • 2 km od antického amfiteátra - Areny

Ubytovanie: hotel pozostáva z troch blokov, 
A, B a C, prepojených vstupnou halou s re-
cepciou a hlavnou reštauráciou • v našej po-
nuke sú viaceré typy izieb vo všetkých troch 
blokoch: Blok C - štandardné klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek 
• francúzsky balkón • orientácia na park • izby 
na vyššom poschodí s výhľadom  na more (za 
príplatok); Blok B - štandardné klimatizova-
né 2-lôžkové izby s orientáciou na park • bal-
kón (za príplatok) • izby na vyššom poschodí 
s výhľadom na more (za príplatok);  Blok A 

- štandardné klimatizované 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 až 2 prísteliek a s orientáciou na 
more • balkón (za príplatok) • izby na vyššom 
poschodí s výhľadom na more (za príplatok); 
dva typy apartmánov: klimatizovaný apart-
mán pre 2 až 4 osoby na vyvýšenom prízemí 
• má samostatnú spálňu a obývaciu miestnosť 
s prístelkami; klimatizovaný apartmán pre 2 
až 6 osôb na vyššom poschodí s výhľadom 
na more (za príplatok) • má 2 samostatné 
spálne a obývaciu miestnosť s prístelkami; 
Vybavenie spoločné pre všetky typy izieb a 
apartmánov: wifi (zdarma) • trezor (zdarma) • 
sat TV • telefón • kúpeľňa s WC a fénom

Vybavenie hotela: centrálna budova s re-
cepciou a hlavnou hotelovou reštauráciou 

Pula 
hotel

webstránka: www.hotel-pula.hr

Naša mienka: s radosťou vám predstavujeme 
našu tohtoročnú novinku, hotel Pula. Má ideál-
nu  polohu v blízkosti historického centra naj-
väčšieho mesta Istrijského polostrova a zároveň v 
pokojnom prostredí borovicového lesíka len pár 
metrov od mora a známej plážovej promenády 
Lungomare. Kombinácia služieb all inclusive light, 
klubovej dovolenky a blízkosť  pláže poteší najmä 
rodiny s deťmi. Okolie je ideálne pre šport, roman-
tické prechádzky aj rodinnú zábavu. Športovo 
založení hostia ocenia možnosť zahrať si basket-
bal, tenis či minigolf. Len pár metrov od hotela je 
známy adrenalínový zábavný park s množstvom 
atrakcií. Nevynechajte ani prechádzku mestom a 
návštevu slávneho amfiteátra z rímskeho obdo-
bia. Máte z čoho vyberať, a preto sme  si istí, že z 
bohatej ponuky aktivít, ktoré hotel a jeho okolie 
ponúka si vyskladáte vysnívanú dovolenku.

Pula

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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spoločnou pre všetky tri hotelové bloky A, B 
a C • aperitív bar s terasou • vonkajší bazén so 
sladkou vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
(zdarma) • slnečná terasa • hotelové parkovisko 
(zdarma) • wifi zdarma na recepcii

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: okolité mestské pláže sú z hotela prí-
stupné cestičkou cez udržiavaný lesík a plá-
žovou promenádou • najbližšia krásna okruh-
liaková pláž s pozvoľným vstupom do mora 
je len 150 m od hotela • len 10 minút chôdze 
od hotela je pláž Valkane s množstvom špor-
tových aktivít • pobrežie je lemované vydláž-
denými upravenými plochami na slnenie • le-
žadlá a slnečníky na plážach (za poplatok)

Šport a  zábava: vonkajší bazén • bežecký 
chodník v blízkom lesíku • hotelové fitnescen-
trum • sauna • večerná živá hudba • široký vý-
ber špotových aktivít v blízkosti hotela (za po-
platok): tenisové kurty, futbalové, volejbalové 
ihrisko, vodné športy, školy potápania

all inclusive light raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov • nealkoholické nápoje a pivo a víno  v 
neobmedzenom množstve počas obedov 
a večerí
 

SUN & FUN klub animačný program po-
čas júla a augusta pre 

deti i dospelých aj v slovenskom jazyku 

Cenník » 385

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 361 €/10 dní • od  531 €/12 dní
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Poloha: hotelový komplex (hotely Mimosa, 
Hedera, Narcis) v úchvatnom zelenom zálive 
Maslinica obklopenom olivovníkmi, cypruso-
vými a dubovými hájmi • hotel Mimosa  50 m 
od pláže • hotel Hedera 80 m od pláže • len 
300 m od  samotného centra Rabacu, ktorý 
žije bohatým denným aj nočným životom 
s  množstvom obchodíkov, barov a  reštau-
rácií • cez letovisko premáva prázdninový 
vláčik • 2 km od starobylého mestečka Labin 
s malebnými uličkami a renesančnou a baro-
kovou architektúrou 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • izby s balkónom a orientá-
ciou na  more v hoteli Hedera (za príplatok) 
• izby s balkónom a orientáciou na more v ho-

teli Mimosa (za príplatok) • klimatizácia • tele-
fón • sat TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • 
trezor (zdarma) • chladnička

Vybavenie hotelov: centrálna recepcia 
v hoteli Mimosa • každý z hotelov má aj vlast-
nú recepciu • výťah • klimatizovaná reštaurá-
cia a aperitív bar v každom hoteli • dva vnú-
torné bazény s  morskou aj sladkou vodou 
(zatvorené počas mesiacov júl, august) • dva 
vonkajšie bazény (jeden z nich s hydromasá-
žou) • letná terasa s grill barom • ležadlá pri 
bazéne a  grill bare (zdarma) • detský bazén 
• tobogan na  pláži (za  poplatok) • predajňa 
suvenírov • tanečná terasa • hudobné večery 
v  hoteli Hedera a  reštaurácii Conca d´Oro • 

Hedera 
hotel

webstránka: www.maslinica-rabac.com

Mimosa hotel

webstránka: www.maslinica-rabac.com

Naša mienka: na  úpätí zelených svahov, medzi 
olivovými a  cyprusovými hájmi, v  prekrásnom 
zálive Maslinica čakajú na  vás hotely Hedera 
a  Mimosa s  bazénovým areálom a  vynikajúcim 
grill barom. Na  okruhliakovej pláži si zaručene 
vychutnáte vytúžené chvíle oddychu, zatiaľ čo 
sa vaše ratolesti zabavia v  detskom miniklube 
a  spoznajú nových dovolenkových kamarátov. 
Pláž a  promenáda žijú veselým denným i  noč-
ným životom, a  tak o  zábavu nebude núdza. 
Po  chutnej večeri vám určite padne vhod pre-
chádzka po promenáde, ktorá vás privedie pria-
mo do centra Rabacu. A isto nevynechajte výlet 
do Labinu - mestskej pamiatkovej rezervácie. 

Rabac

izba Hedera

izba Mimosa
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wifi vo verejných priestoroch (zdarma) • ka-
dernícky salón • v blízkosti supermarket • par-
kovisko (zdarma)

Stravovanie: polpenzia plus – raňajky a ve-
čere formou švédskych stolov • počas veče-
re nápoj v cene (0,2l voda, džús, pivo alebo 
víno) • v popoludňajších hodinách sa podáva 
káva alebo čaj a koláč • možnosť doobjedna-
nia služieb all inclusive (za príplatok)

Pláže: rozsiahla kamienková pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora priamo pred hotelmi 
• ležadlá pri grill bare zdarma

Šport a zábava: široký výber vodných špor-
tov - požičovňa člnov, kanoe, surfov, škola 
potápania • tenisové kurty a fitnes (za popla-

tok) • wellness centrum - masáže, sauny, so-
lárium (za poplatok) • stolný tenis • minigolf • 
ihriská pre loptové hry • počas letných prázd-
nin (júl - august) hotelový animačný program 
pre deti a dospelých 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov • lokálne alkoholické a  nealkoholické 
nápoje podávané v all inclusive bare v ho-
teli Mimosa a v bare pri pláži vo vyhrade-
ných hodinách • v  popoludňajších hodi-
nách ľahký snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina 
pre deti

Cenník » 384

tug

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 300 €/10 dní • od 449 €/12 dní



92 CHORVÁTSKO

Poloha: v  borovicovom lesoparku na  polo-
strove Kačjak (Dramalj) • cca 5 km od obľúbe-
ného mestečka Crikvenica • cca 100 m od ka-
mienkovej pláže (v  závislosti od  polohy 
pavilónu), prípadne vybetónovaných alebo 
prírodných platní na slnenie 

Ubytovanie: jednoducho zariadené 2-lôž-
kové izby hotelového typu s možnosťou prí-
stelky v dvojpodlažných pavilónoch • väčšina 
izieb s balkónom a posedením • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC)

Vybavenie pavilónov: centrálna budova 
s  recepciou •  wi-fi na  recepcii • reštaurácia 
s terasou • TV miestnosť • obchodík • aperitív 
bar s letnou terasou • parkovisko (zdarma) 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov • nápoj k  večeri 
(0,2 l vína, piva alebo nealka) 

Pláže: kamienková a  štrková pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora cca 100 m od paviló-

nov • pláž vhodná pre deti i neplavcov • prí-
rodné a betónové platne na slnenie • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)

Šport a  zábava: tenisové centrum •  mini-
golf • detské ihrisko • stolný tenis • animačný 
program • pozdĺž pobrežia polostrova množ-
stvo chodníčkov vhodných na prechádzky • 
bohatá ponuka fakultatívnych výletov za krá-
sami Chorvátska 

SUN & FUN klub animačný program 
v  prázdninových me-

siacoch (júl, august) pre deti i  dospelých 
pod vedením našich skúsených animáto-
rov • rôzne súťaže • pohybové hry • moder-
né uvoľňovacie cvičenia alebo aerobik • 
detský miniklub pre najmenších návštevní-
kov •  požičiavanie športových potrieb 
a spoločenských hier 

Cenník » 382

Kačjak pavilóny

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naša mienka: tieto pavilóny sú v našej ponuke už 
niekoľko letných sezón a medzi klientami si zís-
kali veľkú obľubu. Preto sme sa rozhodli zaradiť 
ich opäť do našej ponuky. Nachádzajú sa v po-
kojnom a  príjemnom prostredí mediteránskej 
zelene, obklopené krištáľovo čistým morom s ro-
mantickými zátokami. Počas letných prázdnin 
tu pre najmenších ponúkame bohatý animačný 
program pod vedením našich skúsených animá-
torov. Cenovo výhodné pavilóny Kačjak uspokoja 
predovšetkým rodiny s deťmi, ktoré vyhľadávajú 
pekné pláže s miernym vstupom do mora a kva-
litné stravovacie služby. 

tuhCrikvenica

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 143 €/10 dní • od 238 €/12 dní
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Poloha: v blízkosti centra obľúbeného a stále 
viac turistami vyhľadávaného letoviska Selce 
• neďaleko promenády s množstvom kaviar-
ní, reštaurácií, cukrární, barov a  obchodíkov 
so suvenírmi •  cca 100 m  od  kamienkovej 
a  kamienkovo-piesočnatej pláže s  miernym 
vstupom do  mora, vhodnej aj pre deti, vy-
bavenej ležadlami a slnečníkmi (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové jednoducho, ale 
účelne zariadené izby s  možnosťou 1 prí-
stelky •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón s posedením

Vybavenie pavilónov: hotelová recepcia 
s  pohodlným posedením • wifi pripojenie 
na recepcii • trezor na recepcii (za poplatok) 
•  klimatizovaná hotelová reštaurácia •  a´la 
carte reštaurácia Rokan • slnečná terasa s vý-
hľadom na  more •  aperitív bar s  kaviarňou 
a  posedením •  TV miestnosť • parkovanie 
v  hotelovom areáli (zdarma pre hotelových 
hostí)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov • nápoj k  večeri 
(0,2 l vína, piva alebo nealka) 

Pláže: kamienkové a  kamienkovo-piesoč-
naté pláže s  pozvoľným vstupom do  mora 
vhodným pre deti i neplavcov •  ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok)

Šport a  zábava: detské ihrisko •  minigolf 
•  bohatá ponuka vodných športov na  pláži 
- paragliding, jazda na banáne alebo kolese 
ťahanom za motorovým člnom (za poplatok) 
• tobogan • potápačské centrum • bohatá po-
nuka zaujímavých výletov za  prírodnými aj 
kultúrnymi krásami Chorvátska

bonus zdarma požičiavanie športových 
potrieb a spoločenských hier 

Cenník » 383

Slaven 
pavilóny

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naša mienka: pavilóny Slaven našli svoje miesto 
v atraktívnom prostredí samotného centra Seliec. 
Ich veľkou výhodou je blízkosť pláže s bohatou 
ponukou vodných športov a miernym vstupom 
do mora, čo určite poteší najmä rodiny s malými 
deťmi, ako aj neplavcov. Selce sú spojené s blíz-
kou obľúbenou Crikvenicou pobrežnou prome-
nádou „lungo mare“. Počas celej letnej sezóny žijú 
pestrým dovolenkovým životom, či už denným 
alebo nočným. A  je to ideálne miesto pre tých, 
ktorí si chcú vychutnať atmosféru prímorského 
letoviska, ale aj pre tých, ktorí chcú spoznávať 
okolie.

tuh Selceod 164 €/10 dní • od 252 €/12 dní
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Poloha: neďaleko plážovej promenády 
s  množstvom kaviarní, obchodíkov, reštau-
rácií, cukrární s  otvorenými letnými terasa-
mi a  samotného centra známeho letoviska 
Crikvenica • areál rozprestierajúci sa na návrší, 
v zelenom borovicovom lesoparku vzdialený 
od štrkovej pláže cca 200-600 m v závislosti 
od polohy pavilónu • pláž s pozvoľným vstu-
pom do  mora, vhodná pre rodiny s  deťmi 
i neplavcov

Ubytovanie: pavilónový typ ubytovania 
• 2-lôžkové účelne zariadené izby s možnos-
ťou 1 prístelky • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou a WC) • väčšina izieb vybavená 
balkónom, resp.  francúzskym balkónom 

Vybavenie pavilónov: priestranná recep-
cia v hotelovej budove • trezor (za poplatok) 
• wifi na  recepcii •  klimatizovaná reštaurácia 
• aperitív bar • vináreň • kaviareň s výhľadom 
na  more •  vonkajší sladkovodný bazén •  TV 
miestnosť • parkovanie v areáli (zdarma)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov •  nápoj k  večeri 
(0,2 l vína, piva alebo nealka) 

Pláže: kamienkové s  miernym vstupom 
do  mora •  ležadlá a  slnečníky (za  poplatok) 
•  v  centre letoviska Crikvenica sa nachádza 
areál s  piesočnatou plážou (za  poplatok) 
a množstvom služieb v rámci areálu

Šport a  zábava: blízke športové centrum 
s tenisovými kurtami • široký výber vodných 
športov na pláži (za poplatok) - vodné bicyk-
le, skútre, jazda na  banáne, kolese • 600m 
od pavilónov adrenalínové centrum pre deti 
aj dospelých • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov - národný park Plitvické jazerá, fish 
piknik a mnohé ďalšie 

Cenník » 382

Ad Turres pavilóny

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naša mienka: cenovo výhodné a  obľúbené 
pavilóny v  príjemnom prostredí borovicového 
lesoparku neďaleko živej promenády s  množ-
stvom obchodíkov, kaviarničiek a  reštaurácií. 
Už niekoľko sezón sú stabilnou súčasťou našej 
ponuky. Lákadlom sa určite stanú i  večery plné 
živej hudby, strávené na hotelovej terase. A po-
kiaľ zatúžite po  rušnom živote mediteránskeho 
mestečka, máte to len na skok do centra Crikve-
nice, kde si môžete posedieť v typickej miestnej 
kaviarni. Pavilóny sú určené pre nenáročnú klien-
telu hľadajúcu príjemnú atmosféru a dovolenku 
plnú oddychu a zábavy.

tuhCrikvenica od 150 €/10 dní • od 238 €/12 dní
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Poloha: neďaleko centra letoviska Crikvenica 
cca 600 m • pláž Crni Molo oddeľuje od hote-
la cesta a úzky pás zelene • známa pláž Grad-
sko Kupalište len 5 minút chôdze • neďaleko 
promenády s  množstvom kaviarní, barov a 
reštaurácií a obchodíkov so suvenírmi

Ubytovanie: 2-lôžkové priestranné klima-
tizované izby s výhľadom na park a s  mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • balkón • sat TV s 
plochou  obrazovkou • chladnička • wifi 
(zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
vaňou alebo sprchou a s WC, sušič na vlasy 
na vyžiadanie na recepcii) • trezor • možnosť 
dvojlôžkových superior izieb s orientáciou na 
more (za príplatok)

Vybavenie hotela: klimatizovaná recepcia 
• klimatizovaná reštaurácia •  wifi v  spločen-
ských priestoroch (zdarma) • aperitív bar • ka-
viareň • trezor na recepcii • vonkajší otvorený 
bazén so slnečnou terasou s ležadlami (zdar-
ma) • parkovanie pri hoteli (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: kamienkovo-piesočnatá pláž Crni 
Molo s pozvoľným vstupom do mora pred 
hotelom • kamienkovo-piesočnatá pláž 
Gradsko Kupalište cca 400 m od hotela 
(vstup za poplatok) • slnečníky a ležadlá na 
pláži za poplatok

Šport a zábava: vonkajší bazén s ležadlami 
(zdarma) • hotelové fitnescentrum (zdarma) • 
široká ponuka zábavy pre deti aj dospelých a 
vodných športov na pláži (za poplatok) • pes-
trá ponuka fakultatívnych výletov

all inclusive  light raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov • nealkoholické nápoje a pivo a víno  v 
neobmedzenom množstve počas obedov 
a večerí

Cenník » 385

Park hotel

webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: priamo v centre jedného z najob-
ľúbenejších letovísk, Crikvenica, nájdete elegant-
ný čerstvo zrekonštruovaný hotel Park. Ponúka 
komfortné ubytovanie v luxusných priestran-
ných izbách a kvalitnú gastronómiu v hotelovej 
reštaurácii. Pokojné miesto na relax uprostred 
rušného strediska nájdete na terase pri hotelo-
vom bazéne. Neďaleko hotela sú krásne kamien-
kovo-pieskové pláže Crni Molo a Gradsko Kupa-
lište s výbornou vybavenosťou a možnosťami 
zábavy a pozvoľným vstuom do mora. Hotel Park 
odporúčame všetkým milovníkom živej dovo-
lenkovej atmosféry, ale aj rodinám s deťmi.

tuh Crikvenicaod 429 €/10 dní • od 585 €/12 dní
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Poloha: v letovisku Crikvenica neďaleko 
centra a plážovej promenády s množstvom 
kaviarní, obchodíkov, reštaurácií •  depan-
dance a samostatne stojaca reštaurácia sú 
zasadené v miernom návrší, v zelenom boro-
vicovom lesoparku  • vzdialenosť od krásnej 
okruhliakovej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora je cca 200 m

Ubytovanie: našim klientom ponú-
kame izby v depandance Clotilde -  
2-lôžkové moderne a útulne zariadené kli-
matizované izby s možnosťou 1 prístelky • 
izby sú orientované na morskú stranu • bal-
kón • wifi na izbách (zdarma) • sat LCD  TV • 
vlastná kúpeľňa so sprchou a WC 

Vybavenie depandance: recepcia v 
priestoroch jednej z budov • hlavná klima-
tizovaná reštaurácia v areáli depandance 
smerom k pláži • parkovanie v areáli (zdarma) 
 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov v hlav-
nej reštaurácii 

Pláže: kamienková pláž s miernym vstupom 
do mora priamo pod depandance vo vzdia-
lenosti len cca 100 m •  ležadlá a  slnečníky 
(za  poplatok) •  v  centre letoviska Crikveni-
ca sa nachádza areál s  piesočnatou plážou 
(vstup za  poplatok) a  množstvom služieb 
v rámci areálu

Šport a zábava: široký výber športov na plá-
ži a v letovisku (za poplatok): blízke športové 
centrum s tenisovými kurtami • široký výber 
vodných športov na  pláži - vodné bicykle, 
skútre, jazda na banáne, kolese • detské ihris-
ká • 600 m od depandance adrenalínové cen-
trum pre deti aj dospelých • pestrá ponuka 
fakultatívnych výletov - národný park Plitvic-
ké jazerá, fish piknik a mnohé ďalšie 

Cenník » 383

 Omorika depandance

webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: ako novinku letnej sezóny 2018 
vám predstavujeme depandance Omorika v ži-
vom letovisku Crikvenica, ktoré sa už roky u vás 
teší rastúcej obľube. Depandance sú umiestnené 
na  miernom návrší v tieni borovicového lesíka 
neďaleko plážovej promenády a pláže ocenenej 
Modrou vlajkou. Ponúkajú príjemné ubytovanie v 
nových moderne zariadených izbách. Samostat-
ne stojacá budova reštaurácie vás celkom iste po-
teší rodinnou atmosférou a terasou orientovanou 
na more. A ešte naviac, ocenite výborný pomer 
ceny a kvality. Prijmite naše pozvanie na Crikve-
nicku riviéru, na jednu z najkrajších pláží Kvarneru.

tuhCrikvenica od 211 €/10 dní • od 361 €/12 dní
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Poloha: hotel je situovaný v centre obľúbe-
ného letoviska s  rovnomenným názvom · 
v bezprostrednej blízkosti obchodov, reštau-
rácií, kaviarní a  barov · iba cca 50 m od  ka-
mienkovej pláže

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby typu klasik; 2-lôžkové izby typu štandard 
(za  príplatok) s  možnosťou 1-2 prísteliek;  
2-lôžkové izby typu štandard s  orientáciou 
na  more a s balkónom (za  príplatok); vyba-
venie spoločné pre všetky 3 typy izieb: kli-
matizácia · vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC) · sušič vlasov · telefón · sat TV

Vybavenie hotela: hotelová recepcia s ne-
pretržitou prevádzkou · reštaurácia · pizzeria 
na  pobrežnej promenáde (pre hotelových 
klientov zľava 10%) · kaviareň s  terasou · 
aperitív bar · kozmetický a  masážny salón · 
wellness centrum · wifi na recepcii (zdarma) 
· trezor (za poplatok) · výťah · požičovňa áut 
· obchod so suvenírmi · parkovisko – obme-

dzený počet miest (zdarma) · hotel je plne 
klimatizovaný

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov • nealko nápoj k ve-
čeri (voda, džús) 

Pláže: prírodná kamienková pláž s detským 
ihriskom, šmykľavkou, trampolínou a  mož-
nosťou využitia vodných športov • pláž oce-
nená Modrou vlajkou • ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok)

Šport a  zábava: široká ponuka vodných 
atrakcií a športov ako napríklad vodné bicyk-
le, skútre, jazda na nafukovacom banáne, ko-
lese ťahanom za motorovým člnom a mno-
hé ďalšie • potápanie • rafting • rybolov • 
požičovňa bicyklov • možnosť absolvovať za-
ujímavé výlety na neďaleké ostrovy, navštíviť 
národný park Plitvické jazerá a mnohé ďalšie

Cenník » 383

Selce hotel

webstránka: www.hotel-selce.com

Naša mienka: po  ďalšej úspešnej sezóne ho-
tela Selce vám ho opäť s radosťou prinášame. 
V centre mimoriadne obľúbeného letoviska Sel-
ce si budete môcť dopriať ideálne ubytovanie 
a  atraktívnu polohu neďaleko pláže. Pestrá po-
nuka športových aktivít nedovolí nikomu nudiť 
sa. Deti budú nadšené z detských ihrísk, veľkého 
toboganu a trampolín. Vstup do mora je pozvoľ-
ný a má pieskové dno, čo celkom určite ocenia 
rodiny s malými deťmi a neplavci. Pobyt v hoteli 
Selce vás prenesie ďaleko od  zhonu všedných 
dní a poskytne vám ideálny priestor na odpoči-
nok či zábavu.

tug Selceod 211 €/10 dní • od 368 €/12 dní
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Poloha: na  prekrásnom ostrove Krk v  mes-
tečku Njivice • hotel priamo pri mori na pro-
menáde • len 200 m od  centra mestečka 
Njivice s  obchodíkmi, kaviarňami, barmi 
a  reštauráciami s  letnými terasami • ostrov 
Krk ako jeden z mála ostrovov v Chorvátsku 
je spojený s pevninou mostom

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované izby 
s  možnosťou jednej prístelky • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC, sušič 
na vlasy) • sat TV • telefón • wifi pripojenie • 
minibar (za poplatok) • možnosť izieb s bal-
kónom (za príplatok) • možnosť izieb s orien-
táciou na morskú stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: priestranná recepcia 
• trezor - na recepcii (za poplatok) • lobby 
bar s  terasou • wifi pripojenie v  spoločen-
ských priestoroch hotela • dve klimatizované 
reštaurácie • lounge bar Jadran so štýlovou 
terasou priamo pri mori • pizzeria Bukaleta • 
lounge bar Plava terasa s nezabudnuteľným 

výhľadom na Kvarnerský záliv • konferenčná 
miestnosť • TV miestnosť • kadernícky salón • 
obchod so suvenírmi • ambulancia

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: v bezprostrednej blízkosti hotela krás-
ne kamienkové pláže s pozvoľným vstupom 
do  mora • pláž ocenená Modrou vlajkou 
za čistotu mora a kvalitu služieb

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • bohatá ponuka vodných športov 
na pláži (vodné bicykle, skútre, jazda na ba-
náne, kolese ťahanom za motorovým člnom 
a  mnohé ďalšie (za  poplatok) • pestrý celo-
denný hotelový animačný program • živá 
hudba a  večerný program • hneď pri hoteli 
sa nachádza novovytvorený park s detským 
ihriskom, pekáreň a kaviareň • zaujimavá po-
nuka fakultatívnych výletov

Cenník » 383

Jadran hotel

webstránka: www.njiviceresort.com

Naša mienka: sme radi, že vám môžeme opäť 
ponúknuť obľúbený hotel Jadran na ostrove Krk. 
Okamžite si vás získa svojou takmer rodinnou 
atmosférou, jedinečnou krásou pobrežia a  po-
hľadom na  azúrové vody Kvarnerského zálivu. 
Každý návštevník ostrova si tu môže splniť svo-
je dovolenkové predstavy - posedenie pri živej 
hudbe, západ slnka pri dobrom víne, romantic-
ké prechádzky či objavovanie prírodných krás 
a histórie ostrova. Na pláži priamo pred hotelom 
si v lounge bare môžete rezervovať jedno z po-
hodlných ležadiel s baldachýnmi a s obľúbenou 
knihou v ruke relaxovať pri šume morských vĺn.

tuhKrk, Njivice od 272 €/10 dní • od 436 €/12 dní
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Poloha: na severozápade ostrova Krk • 15 km 
od  hlavného mesta ostrova Krk • v  blízkosti 
promenády zvanej i Rajská cesta, z Malinska 
do Njivic (cca 7 km) • 50 m od mora

Ubytovanie: 2-lôžkové štandardné izby (bal-
kón za príplatok), resp. 2-lôžkové štandardné 
izby s  možnosťou jednej prístelky • 2-lôž-
kové superior izby s  možnosťou 1 prístelky 
(priestorovo väčšie) s  balkónom (za  prípla-
tok) • rodinné izby až pre 2 dospelých a 2 deti 
do 18r. - izba s obývacou miestnosťou a 2 kú-
peľňami • vo všetkých typoch izieb - vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • sat TV • trezor • minibar (za popla-
tok) • klimatizácia 

Vybavenie hotela: recepcia so vstupnou 
halou • reštaurácia • wifi v lobby (zdarma) • in-
ternetový kútik • prírodný bazén - kúsok mora 
ohraničeného betónovými plátmi vhodný 
i pre deti a neplavcov • aperitív bar •  taneč-
ná terasa s  výhľadom na  more •  tematické 

večery • TV miestnosť •  salón krásy • vírivka 
• sauna • solárium • obchodík so suvenírmi 
•  priestranná a  udržiavaná záhrada s  mož-
nosťou posedenia • parkovanie (za poplatok)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov • nápoje k  večeri 
v  neobmedzenom množstve (lokálne pivo, 
voda alebo džús) 

Pláže: kamienková s  pozvoľným vstupom 
do  mora priamo pri hoteli, betónové pláty 
na slnenie • prírodný morský bazén s podlo-
žím z jemných kamienkov, vhodný pre deti • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: prírodný bazén so šmyklav-
kou a  nafukovacími preliezkami • športová 
hala cca 500 m •  detské ihrisko • minigolf 
•  bohatá ponuka vodných športov na  pláži 
(za poplatok) • možnosť požičať si kajak • pes-
trá ponuka fakultatívnych výletov

Cenník » 385

Malin hotel

webstránka: www.hotelmalin.com

Naša mienka: nádherne priezračné more, úchvat-
ná príroda, kde borovice hrajú prím... Hotel Malin 
vás opäť privíta svojou rodinnou atmosférou 
a kvalitnými 4* službami. Na pláž to budete mať 
len minútku chôdze cez lesopark. Večer sa o vašu 
zábavu postará živá hudba v  reštaurácii Mulino 
priamo na pláži. A keď si dosýta užijete, čo tunaj-
šie okolie ponúka, a predsa by ste mali málo, tak 
do  centra útulného mestečka s  rovnomenným 
názvom ako hotel to je len 5 minút prechádzky. 
Výlety po  okolí tiež nie sú na  zahodenie, naprí-
klad do  najbližších Njivíc sa dostanete po  7 km 
dlhej promenáde pozdĺž mora. 

tug Krk, Malinskaod 361€/10 dní • od 524 €/12 dní
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Poloha: hotelový rezort Novi Resort & Spa 
priamo pri prekrásnej dlhej pláži s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • na okraji mestečka 
Novi Vinodolski • cca 3 km od centra letoviska 

Ubytovanie: v hoteli The View 5*: Junior sui-
ty – moderné klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky (vhodnej až pre 2 deti 
do  12 rokov) • možnosť izieb s  orientáciou 
na more (za príplatok) • balkón • LCD sat TV 
• internet • minibar (za poplatok) • telefón • 
kúpeľňa s  vaňou a  sprchovým kútom a  WC 
• sušič na  vlasy • k  dispozícii na  izbe župan 
a papuče • vyhrievaná podlaha • ubytovanie 
pre 2 -5 osôb v  apartmánoch typu de luxe 
a premium 4*: 1-2 spálne • priestranná obý-
vačka s plne vybavenou kuchyňou • klimati-
zácia • sat TV • telefón • trezor • internet • kú-

peľňa s vaňou resp. sprchou a WC a sušičom 
na vlasy • balkón alebo terasa

Vybavenie rezortu: hlavná hotelová budo-
va The View so vstupnou halou a recepciou 
• wifi pripojenie v spoločenských priestoroch 
• ENJOY - hlavná reštaurácia pre hostí ubyto-
vaných v hotelovej budove • GOLDEN a SEA 
BREEZE - reštaurácie pre hostí ubytovaných 
v  apartmánoch • lobby a  lounge SKY bar 
s  bazénom na  panoramatickej terase • štý-
lový lounge bar a bazén SPLASH s ležadlami 
a  baldachýnmi • nočný luxusný lounge bar 
EIGHT s letnou terasou a výhľadom na more • 
bazénový komplex SEA BREEZE s pool a sna-
ck barom • Kids Town – detské letné mesteč-
ko na ploche 4000 m² - pre deti do 12 rokov, 
s  bazénmi, ihriskami, drevenými domčekmi, 

Novi Resort & Spa hotel a apartmány

webstránka: www.novi.hr

Naša mienka: s potešením vám opäť ponúkame 
hotel a apartmány komplexu Novi Resort & Spa. 
Tento výnimočný rezort v  malebnom letovisku 
Novi Vinodolski pokojne možno nazvať dovolen-
kovovým mestečkom. Ohromí vás spa centrum 
s  prekrásnym výhľadom na  more. Pre rodiny 
s deťmi sme pripravili apartmánový typ ubytova-
nia, ktorý dopĺňa detské mestečko s reštauráciou 
v blízkosti detských ihrísk a bazéna. Po večeri po-
zornosť vašich ratolestí upúta bohatý animačný 
program a  minidiskotéka. Pokoj a  relax nájde-
te v  tieni baldachýnu alebo na  horúcom slnku 
v pool bare s chladeným nápojom a výhľadom 
na  veľkolepý Jadran. Tento prázdninový resort 
splní všetky vaše dovolenkové sny a  predstavy. 
Tak prijmite naše pozvanie a užite si dovolenku 
s dotykom luxusu.

Novi Vinodolski

apartmán de luxe
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vnútornými aj vonkajšími priestormi na hra-
nie a zábavu, rodinná reštaurácia a cafe bar 
• Novi SPA centrum (deťom do 16 rokov je 
vstup k vnútorným bazénom povolený len 
za nepriaznivého počasia) - vnútorné a von-
kajšie bazény s  morskou vodou a  vodnými 
atrakciami • vírivky s morskou vodou • turec-
ké kúpele, parný kúpeľ, fínska sauna • vnútor-
ný a vonkajší relaxačný priestor a letná terasa 
s výhľadom na more • ležadlá pri bazénoch • 
LAZY Spa Lounge bar • reštaurácia BALANCE 
s  ponukou zdravých jedál • fitness centrum 
s bohatou ponukou • za poplatok rôzne tha-
lasso a hydro terapie, thajské masáže, kozme-
tické služby • strážené parkovanie (za popla-
tok) • kongresové a  konferenčné priestory • 
nákupná galéria a korzo

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov; hos-
tia hotela The View sa stravujú v  5* reštau-
rácii ENJOY, hostia ubytovaní v apartmánoch 
sa stravujú v 4* reštauráciách GOLDEN alebo 
SEA BREEZE (v režime hotela)

Pláže: prekrásna hotelová kamienková pláž 
s  pozvoľným vstupom do  mora • slnečníky 
a ležadlá na pláži (obmedzený počet) • plážo-
vý servis (za poplatok)

Šport a zábava: fitnes a SPA centrum s bo-
hatou ponukou služieb • detské mestečko 
Kids Town s hotelovým celodenným animač-
ným programom 

Cenník » 384, 386

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

junior suite

od 320 €/10 dní • od 497 €/12 dní



102 CHORVÁTSKO — DALMÁCIA

K  nepochybne najkrajším miestam 
patrí národný park Krka ležiaci seve-
rovýchodne od  historického mesta 
Šibenik. Povodie rieky Krka tu v  kra-
sovom podloží vytvorilo neopako-
vateľné prírodné divadlo v  podobe 
vodopádov, kaskád a jazier. Na úseku 
dlhom 50 km je až osem veľkých vo-
dopádov. Medzi tými najkrajšími, Ro-
šovským vodopádom a  Skradinskym 
bukom, stojí na  ostrovčeku Visovac 
františkánsky kláštor so vzácnou kniž-
nicou. Ďalšou pýchou Dalmácie je la-
byrint Kornatského súostrovia, ktorý 
tvorí skupina približne 140 ostrovov 
a ostrovčekov. Okrem prírodných krás 
prekypuje tento región aj význam-
nými kultúrnymi, architektonickými 
a  historickými pamiatkami, ktoré tu 
nájdete takmer na  každom kroku. 

Charizmatický a malebný Zadar, živo-
tom pulzujúce Vodice, tak trochu zá-
hadný a ospalý Šibenik, každé z miest 
na  dalmátskom pobreží si vás získa 
niečim iným. Ak ste si zamilovali po-
koj a  krásnu prírodu, ktoré dominu-
jú dalmátskym ostrovom, vrelo vám 
odporúčame navštíviť Murter, Hvar, 
Korčulu či polostrov Pelješac. Nájdete 
tu ideálne podmienky pre cyklistiku, 
potápanie, windsurfing či tenis. Oje-
dinelá kombinácia životom prekypu-
júcich stredísk, nádherná príroda 
a okúzľujúce pláže - to je len zlomok 
toho, čo Dalmácia ponúka. 

Radí sa k najslnečnejším miestam Európy a patrí 
medzi turisticky najatraktívnejšie oblasti Jadranu. 

Na členitom Dalmátskom pobreží, zdobenom 
malebnými zátokami a súostroviami, sa ako 

klenoty vynímajú architektonické skvosty 
v podobe starodávnych miest  ako sú Zadar, 
Šibenik či Split. Predstavte si omamnú vôňu 

levandule, sýtu červeň koralov a nekonečné sady 
olivovníkov a vínnej révy, v dokonalej kombinácii 
s priezračným morom a srdečnosťou miestnych 

obyvateľov. To je Dalmácia. 

DALMÁCIA

Zadar a Petrčane
Zadar je jedným z najväčších chorvátskych miest 
a je zároveň hlavným mestom severnej Dalmácie. 
Staré mesto si dodnes zachováva pôvodný histo-
rický vzhľad. Mestečko Petrčane sa nachádza 12 km 
na sever od Zadaru. Ocenia ho najmä milovníci prí-
rody, letných športov a cykloturistiky. 

Kukljica - Ugljan
Malé mesto Kukljica sa nachádza na pobreží ostro-
va Ugljan. Vďaka kamienkovým a piesočnatým plá-
žam obkoleseným borovicovými lesmi sa postup-
ne stáva obľúbeným turistickým strediskom.

Biograd na Moru
Biograd na  Moru leží na  malom polostrove asi 
25 km južne od  Zadaru. Z  promenády sa ponú-
ka nezabudnuteľný pohľad na  Pašmanský kanál 
a  jeho ostrovčeky. Dávne korunovačné mesto 
chorvátskych kráľov je dnes malebným letoviskom 
a celosvetovo známym centrom jachtingu. 

 Vodice a Murter
Vodice - mesto mladých - sú vyhľadávaným leto-
viskom 13 km severne od  Šibenika. Dominantou 

mesta je prístavná promenáda s krásnymi plážami 
a  neopakovateľná atmofséra, ktorú každoročne 
dotvára pestrý kultúrny program – Vodické leto. 
Ostrov Murter je jedným zo 190 ostrovov Šibenskej 
riviéry. S  pevninou ho spája most pri dedine Tis-
no. Pobrežie ostrova lemujú krásne piesčité pláže 
v malých zátokách. Pýchou ostrova je pláž Slanica 
neďaleko mestečka Murter.  

Primošten
Toto malebné mesto nájdete 28 km južne od Šibe-
niku na dvoch menších polostrovoch. Na jednom 
sa rozkladá historické mesto Primošten, na sused-
nom zalesnenom polostrove zvanom Raduča náj-
dete hotel Zora a krásne pláže. Oblasť Primoštenu 
je známa produkciou lahodného červeného vína 
Babić, ktoré sa pestuje na okolitýh strmých skalna-
tých svahoch.

Trogir - Seget Donji
Maličké, ale výnimočné mesto Trogir sa rozkladá 
sčasti na pevnine a sčasti na priľahlých ostrovoch 
len 30 km severne od Splitu. Necelé 4 km západne 
od centra Trogiru leží stredisko Seget Donji a areál 
hotela Medena s krásnou plážou.  

Omiš - Ruskamen
Letovisko Omiš s krásnou piesočnatou plážou 
a  neďalekú turistickú dedinku Ruskamen nájdete 
pod majestátnym pohorím Biokovo medzi Makar-
skou a Splitom. Pohorie tu pretína kaňon rieky Ceti-
na a vytvára tak neopakovateľné prírodné scenérie. 

Baško Polje
Pôsobivá scenéria strediska Baško Polje si už roky 
podmaňuje srdcia svojich návštevníkov vďaka 
kontrastu veľkolepého pohoria Biokovo s belost-
ných okruhliakových pláží v tieni pínií.

Hvar - Jelsa
Ostrov Hvar, to je harmónia krásnej, nedotknutej 
prírody a  priezračného mora, ideálne miesto pre 
milovníkov pokoja a  športu. Prístavné mestečko 
Jelsa s elegantnými priečeliami na vás zapôsobí 
nostalgiou svojej výnimočnej krásy.

Korčula
Ostrovu Korčula dominuje mesto Korčula s úzkymi 
uličkami, ktoré vedú k renesančnému námestiu a 
nabádajú k romantickým prechádzkam. 

Dalmatinski pršut

Petrčane

Biograd na Moru

Kukljica - Ugljan

ZAGREB

Primošten

Trogir

Omiš/Omiš Ruskamen

Baško Polje
Vodice

Jelsa

Korčula

Zadar

Murter
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Poloha: hotel cca 800 m od malebného histo-
rického centra Zadaru • od pláže hotel delí len 
promenáda a upravený pás zelene • cca 20 mi-
nút od slávneho Morského organu na nábreží 
neďaleko prístavu

Ubytovanie: hotel ponúka 2 typy izieb: štan-
dardné - elegantne zariadené klimatizované 
dvojlôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky;   
superior (za príplatok) - luxusné a moderné 
priestranné izby s možnosťou 1 prístelky • izby 
s orientáciou na more (za príplatok) • vybave-
nie oboch typov izieb: balkón • telefón • chlad-
nička •  sat TV •  trezor • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• bar • hlavná hotelová reštaurácia • a´la carte 
reštaurácia •  útulná vináreň • vonkajší bazén 
pre dospelých a  detský bazén • ležadlá a  sl-
nečníky pri bazéne (zdarma) • wifi pripojenie 
na  internet na  recepcii a  v  spoločenských 
priestoroch (zdarma) • kadernícky salón • kon-

gresová a banketová sála • požičovňa áut • par-
kovisko pri hoteli (za poplatok)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov, možnosť 
obedov formou švédskych stolov (za  prípla-
tok) 

Pláže: krásna kamienková pláž ocenená Mod-
rou vlajkou s  pozvoľným vstupom do mora 
priamo pod hotelom • sprchy a toalety na plá-
ži • obchody, reštaurácie a kaviarne v blízkosti 
hotela

Šport a  zábava: tenisové kurty, volejbalové 
ihrisko, minigolf • masážny salón (za  popla-
tok) • štýlový plážový Hitch Bar • blízke his-
torické centrum mesta Zadar s  množstvom 
kultúrnych pamiatok, obchodov a  reštaurácií 
• návšteva blízkych národných parkov Krka 
a Kornati

Cenník » 390

Kolovare 
hotel

webstránka: www.hotel-kolovare.com 

Naša mienka: len pár minút od malebného cen-
tra Zadaru a priamo pri krásnej kamienkovej pláži 
nájdete hotel Kolovare. Po prvej úspešnej sezó-
ne sme ho pre obrovský záujem opäť zaradili do 
našej ponuky. Veľkej obľube sa teší najmä vďaka 
atraktívnej polohe, elegantným izbám a kvalit-
ným službám. Pýchou hotela je útulná vináreň 
s výberom najkvalitnejších svetových vín na vín-
nej karte. Pláž priamo pred hotelom kopíruje pás 
udržiavanej zelene a  vysokých stromov, ideál-
na ochrana pred horúcim poludňajším slnkom 
a bezpečné miesto na hranie pre vaše deti.   

tug Zadar

superior izba

od 361 €/10 dní • od 578 €/12 dní
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Poloha: v  romantickom letovisku Biograd 
na Moru priamo na promenáde a v blízkos-
ti centra • cca 50 m od  mestskej kamienko-
vo-piesočnatej pláže • zoskupenie troch 
hotelových budov (Ilirija, Kornati a  Adriatic), 
v našej ponuke sú hotely Kornati a Adriatic

Ubytovanie: moderne a komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • 
individuálne ovládateľná klimatizácia • sat TV 
• wifi na  izbách (zdarma) • trezor  • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou/
vaňou, WC, sušič na vlasy) • možnosť izieb s   
balkónom a  orientáciou na  morskú stranu 
(za príplatok)

Vybavenie hotela: štýlová vstupná hala 
s recepciou • zmenáreň • klimatizovaná hote-
lová reštaurácia • 2 výťahy • wellness s rôzny-
mi druhmi masáží v hoteli Ilirija • vonkajší vy-
hrievaný bazén so sladkou vodou a s jacuzzi 
pri hoteli Adriatic (časť bazéna vyhradená 
pre deti) • nový vnútorný bazén s otvárateľ-

nou sklenou strechou  • ležadlá pri bazénoch 
(zdarma) • wifi na recepcii a v Lavender bare 
(zdarma) • parkovisko (za poplatok) • detské 
mini ihrisko

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: okruhliaková hotelová pláž • piesko-
vo-kamienková verejná pláž „Soline“ 500 m 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
sprchy na pláži

Šport a zábava: popis pri hoteli Adriatic

wellness v cene hotelové wellness cen-
trum na  najvyššom po-

schodí hotela Ilirija s výhľadom na národný 
park Kornati • klienti môžu zdarma využí-
vať: vírivku, relaxačnú zónu, fínsku saunu, 
infračervenú saunu a  fitnes • za  poplatok: 
masáže, solárium a kozmetické procedúry

Cenník » 389

Kornati hotel

webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naša mienka: nechajte sa hýčkať profesionálny-
mi službami spoločnosti Ilirija. Zo skupiny troch 
budov, ktoré tvoria tento komplex, vám už tradič-
ne ponúkame hotely Kornati a  Adriatic. Kornati 
svojim prvotriednym dizajnom, komfortnými 
izbami výbornou stravou v  krásnom prostredí 
spĺňa všetky atribúty dokonalej dovolenky. Pria-
mo z hotela je očarujúci výhľad na  južné ostro-
vy národného parku Kornati. Počas pobytu si 
doprajte aj chvíľu vo wellness centre na najvyš-
šom poschodí hotela Ilirija s krásnym výhľadom 
na more a vaša dovolenka sa stane nezabudnu-
teľným zážitkom. 

tujBiograd na Moru od 300 €/10 dní • od 572 €/12 dní



105CHORVÁTSKO

Poloha: v letovisku Biograd na Moru • vedľa 
hotela Kornati • cca 50 m od pláže

Ubytovanie: moderne a komfortne zariade-
né  2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • 
individuálne ovládateľná klimatizácia • sat TV 
• wifi na izbách (zdarma) • trezor • telefón • kú-
peľňa (sprcha alebo vaňa, WC, sušič na vlasy) 
• balkón (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• Lavender bar • pool bar • zmenáreň • klima-
tizovaná hotelová reštaurácia • a´la carte 
reštaurácia • výťah • wellness s rôznymi druh-
mi masáží v hoteli Ilirija • vonkajší vyhrievaný 
hotelový bazén so sladkou vodou a s jacuzzi 
(časť bazéna vyhradená pre deti) • nový vnú-
torný bazén s otvárateľnou sklenou strechou 
• ležadlá pri bazénoch (zdarma) • interneto-
vé pripojenie na  recepcii a v Lavender bare 
(zdarma) • parkovisko (za poplatok) • detské 
ihrisko

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: okruhliaková hotelová pláž • betóno-
vé platne • pieskovo-kamienková mestská 
pláž „Soline“ cca 500 m • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • sprchy na pláži 

Šport a zábava: spoločné pre hotel Kornati 
aj Adriatic: tenis (za poplatok) • stolný tenis • 
biliard • plážový volejbal • plavecký mestský 
bazén s morskou vodou • bežecká a cyklistic-
ká trať • detské ihrisko • škola plávania pre deti 
• minigolf • hotelový animačný program a mi-
niklub • vodné športy na pláži (za poplatok) 
• kultúrny program v meste Biograd • okolie 
vhodné na turistiku a cykloturistiku • súkrom-
né školy potápania

wellness v cene popis pri hoteli Kornati

Cenník » 389

Adriatic hotel

webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naša mienka: hotel Adriatic je opäť v našej po-
nuke zárukou kvality a  prežitia nezabudniteľnej 
dovolenky. Nádherné prostredie priamo pri plá-
žovej promenáde, príjemná až rodinná atmo-
sféra a  nadštandardné služby si získajú aj vašu 
priazeň. Deti si môžu dopriať lekcie plávania 
organizované v  hotelovom bazéne, zatiaľ čo vy 
môžete nerušene relaxovať v  hotelovom well-
ness centre na najvyššom poschodí hotela Ilirija 
alebo v štýlovom Lavender bare pri hoteli Adria-
tic. Atraktívne letovisko a hotel Adriatic si získajú 
aj vás kombináciou štýlu, neviazanej atmosféry 
a krásnej prírody. 

tuj Biograd na Moruod 293 €/10 dní • od 504 €/12 dní
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Pinija hotel

webstránka: www.hotel-pinija.hr

Naša mienka: bohato vybavený hotelový areál 
vďaka svojej polohe uprostred píniového lesíka 
vytvára ideálne prostredie pre nezabudnuteľnú 
rodinnú dovolenku. Jednoduchá elegancia di-
zajnu, kvalita služieb a okolitá príroda si vás zís-
kajú, akonáhle prekročíte bránu hotela. Doko-
nalú atmosféru ešte podčiarkuje ústretovosť a 
milý prístup personálu. Vonkajší bazén s hydro-
masážou, netradične umiestnený na terase ho-
tela, láka k sladkému ničnerobeniu s obľúbenou 
knihou v ruke. Nechajte sa hýčkať v modernom 
wellness centre a vyberte si balíček spa & beau-
ty služieb presne podľa vašich potrieb. Hotelový 
areál skrýva nekonečné možnosti zábavy aj pre 
vaše deti - vnútorný aj vonkajší detský bazén, 
krásne detské ihrisko v tieni pínijí, volejbalové 
ihrisko či minigolf. Každý si nájde obľúbenú do-
volenkovú aktivitu.

Petrčane

Poloha: v  obľúbenom letovisku Petrčane, 
na prírodnom polostrove s borovicovým le-
soparkom • areál hotela priamo pri pláži len 
cca 250 m od centra letoviska Petrčane • cca 
12 km od  mesta Zadar, kam premáva pravi-
delná autobusová doprava

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (priestoro-
vo väčšia izba) •  možnosť izieb s  balkónom 
(za príplatok) • izby s balkónom a orientáciou 
na more (za príplatok) • klimatizácia • chlad-
nička • telefón •  wifi na izbách (zdarma) • 
trezor (zdarma) •  plazmová sat TV •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC sušič 
na vlasy)

Vybavenie hotela: elegantná klimatizovaná 
vstupná hala s  recepciou a aperitív barom 
•  klimatizovaná  moderná hotelová reštaurá-
cia • letná terasa s pool barom pri vonkajšom  
bazéne s posedením a s výhľadom na more • 
vonkajší sladkovodný bazén s hydromasážou 
• vonkajší detský sladkovodný bazén • ležadlá 
pri bazéne (zdarma) •  letný bar so štýlovým 
posedením priamo pri pláži v tieni borovico-
vého lesíka • pizzeria-grill • dalmátska konoba 
• TV miestnosť • obchod so suvenírmi • mini-
market • zábavné centrum • cukráreň • zme-
náreň na  recepcii hotela •  wifi vo vstupnej 
hale (zdarma), internetový kútik (za poplatok) 
• parkovanie v hotelovom areáli (zdarma)
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Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov • možnosť obedov formou švédskych 
stolov (za príplatok)

Pláže: upravené kamenné platne •  okruh-
liakové pláže v okolí celého polostrova • vy-
betónované plochy na slnenie so schodíkmi 
do mora • mestská kamienková pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vzdialená od hotela 
cca 150 m • ležadlá na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: detské ihrisko pri pláži • 3 te-
nisové kurty (za poplatok) • minigolf (za po-
platok) • stolný tenis • biliard • pieskové ihrisko 
na  plážový volejbal •  multifunkčné ihrisko 

• fitnescentrum (zdarma) • wellness • vod-
né športy na pláži (za poplatok) • animačný 
program v réžii hotela • večerná živá hudba 
na hotelovej terase

wellness hotel Pinija ponúka ba-
líčky wellness a  beauty 

služieb v  modernom hotelovom Merea 
Wellness & Spa centre - (vstup za poplatok) 
v cene vstupu je zahrnutý relax vo fínskej 
a parnej saune, jacuzzi, soľná miestnoť s hi-
malájskou soľou a relaxačná zóna s vyhrie-
vanými ležadlami; balíky služieb beauty & 
spa podľa cenníka

Cenník » 389

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

 od 327 €/10 dní • od 524 €/12 dní
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Poloha: v letovisku Kukljica v juhovýchodnej 
časti ostrova Ugljan • ostrov je dostupný čas-
tými lodnými spojeniami medzi prístavmi v 
Zadare a v mestečku Preko len 8 km severne 
od Kuklijice • apartmány v mierne svahovitom 
teréne na malom zelenom polostrove • len  
1 km od centra mestečka Kukljica   

Ubytovanie: v 3 typoch moderných klimati-
zovaných apartmánov s terasou alebo balkó-
nom, s kuchyňou so základným vybavením a 
menšou chladničkou, s trezorom, LCD sat TV a 
wifi (zdarma), kúpeľňou s vaňou a so sušičom 
vlasov: Typ A: 2-lôžkový s možnosťou 1 prístel-
ky pozostáva  zo samostatnej spálne, obývač-
ky s jedálenským kútom, kuchyne a kúpeľne; 
Typ B: 2-lôžkový s možnosťou 2 prísteliek (za 
príplatok) pozostáva  zo samostatnej spálne, 
obývačky s jedálenským kútom, kuchyne 
a kúpeľne; Typ C: 2-lôžkový s možnosťou 3 
prísteliek pozostáva  zo samostatnej spálne, 
kuchyne s jedálenským kútom, priestrannej 
obývačky a kúpeľne    

Vybavenie hotela: recepcia • klimatizova-
ná hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • 
reštaurácia s rýchlym občerstvením a kaviareň 
• parkovisko pred areálom (zdarma) 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov v hlavnej 
reštaurácii

Pláže: polostrov Zelena Punta je lemovaný 
prírodnou plážou so skalnatým podložím  
a vydláždenými plochami celkovo v dĺžke  
600 m • malé pieskové alebo okruhliakové 
lagúny na viacerých miestach umožňujú po-
zvoľný vstup do mora • vzdialenosť apartmá-
nov od pláže cca 150 - 350 m

Šport a  zábava: za poplatok: vodné športy 
na pláži - motorové člny, vodné bicykle, vodné 
skútre • minigolf • plážový volejbal • tenisové 
kurty • detské ihrisko v areáli (zdarma)

Cenník » 387

Zelena Punta apartmány
 

webstránka: www.zelenapunta.hr

Naša mienka: novinka v našej ponuke, apartmá-
ny Zelena Punta na pokojnom ostrove Ugljan, 
zaujme všetkých, ktorí hľadajú komfortné ubyto-
vanie v objatí čistej dalmátskej prírody. Klimatizo-
vané, príjemne zariadené apartmány poskytujú 
všetko potrebné pohodlie a dostatok súkromia 
aj početnejším rodinám. Služby polpenzie v cen-
trálnej reštaurácii vám ušetria čas a umožnia vám 
spoznať lahodnú miestu gastronómiu. Hustý bo-
rovicový les, v ktorom sú apartmány roztrúsené, 
blízkosť centra malebného mestečka Kuklijica a 
poloha priamo na brehu priezračného mora s roz-
manitými druhmi krásnych pláží učarujú aj vám. 

tugKukljica od 259 €/8 dní · od 381 €/10 dní
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Poloha: na severozápadnom pobreží ostro-
va Murter v zálive Slanica • len 1,5 km západ-
ne od centra Murteru, najstaršieho mestečka 
na ostrove • 21 km od Vodíc • ostrov Murter je 
s  pevninou prepojený mostom v  mestečku 
Tisno, preto je návštevníkom ľahko prístupný

Ubytovanie: klimatizované štandardne 
zariadené 2-lôžkové izby s  možnosťou až 2 
prísteliek • kúpeľňa so sprchovacím kútom 
a  WC • sušič na  vlasy • sat TV • chladnička • 
telefón • balkón • orientácia na morskú stranu 
(za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• klimatizovaná hotelová reštaurácia • bazén 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne • wifi na recepcii (zdarma) • trezor na re-
cepcii (zdarma) • parkovisko (za poplatok) 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere 
formou švédskych stolov bez nápojov v ho-
telovej reštaurácii

Pláže: Murter má pestrú škálu pláží •  najkraj-
šie z nich sa nachádzajú v severozápadnej 
časti ostrova, nájdete tu pláže s piesočnatým 
podložím, okruhliakmi aj kamenné platne • 
krásna piesočnatá pláž s prímesou okruhlia-
kov Slanica s pozvoľným vstupom do mora 
priamo pred hotelom • ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok) 

Šport a  zábava: plážový volejbal • stolný 
tenis • cyklotrasy popri mori • vonkajší bazén 
s morskou vodou • 2 tobogany (za poplatok) • 
tenisové kurty v blízkosti hotela (za poplatok) 
• pestrá ponuka fakultatívnych výletov napr. 
lodný vylet do národného parku Kornati ale-
bo výlet minibusom do  známeho Šibeniku 
a na vodopády Krka

Cenník » 387

Colentum hotel  
webstránka: www.hotel-colentum.com 

Naša mienka: ostrov Murter je už dlho obľúbe-
ným cestovateľským cieľom pre tých, ktorí počas 
dovolenky hľadajú harmóniu v objatí prírody. Po-
loha hotela priamo na brehu mora, v pokojnom 
morskom zálive Slanica s prekrásnou plážou a vý-
hľadom na ostrovy národného parku Kornati je 
pre tento účel priam ideálna. Osvieženie nájdete 
v  hotelovom bazéne na skalnej terase. Kvalitná 
ponuka hotelovej reštaurácie vám priblíži špecia-
lity dalmátskej kuchyne a umožní vám naplno sa 
venovať bezstarostnému odpočinku a odovzdať  
sa pozitívnej energii, ktorá tu na vás zapôsobí zo 
všetkých strán.   

tuh Murterod 259 €/10 dní • od 415 €/12 dní
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Poloha: v blízkosti známeho a vyhľadávané-
ho mesta Zadar, cca 3 km od  centra mesta 
•  súčasť obľúbeného hotelového komplexu 
Borik patriaceho do  siete Falkensteiner Ho-
tels priamo na pláži • pláž ocenená Modrou 
vlajkou za  kvalitu poskytovaných služieb 
a čistotu mora • v Zadare množstvo nákup-
ných možností, reštaurácií, barov a  kaviarní 
s  otvorenými terasami (zabezpečené spo-
jenie autobusom, prázdninovým vláčikom 
alebo lodnými taxíkmi)

Ubytovanie: v  hotelovej budove Donat I:  
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky 
a  s  možnosťou balkóna (za  príplatok) a  ro-
dinné izby - 2 prepojené miestnosti pre 2 až 
4 osoby (za príplatok) s balkónom resp. tera-
sou • v hotelovej budove Donat II: 1-lôžkové  
alebo 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
a  s  možnosťou balkóna (za  príplatok); vy-
bavenie izieb: klimatizácia • sat TV • kúpeľňa 
so sprchou resp. vaňou a  WC, sušič na  vlasy 
• chladnička (len v rodinných izbách) 

Vybavenie hotela: recepcia v budove Donat 
I • trezor na recepcii (zdarma) • wifi na recep-
cii • vonkajší sladkovodný bazén s  ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • klimatizovaná reštau-
rácia v hotelovej budove Donat II • zmenáreň 
• all inclusive bar v hotelovej budove Donat 
I • bar na pláži (za poplatok) • kongresová sála 
• obchodíky s turistickým tovarom • parkova-
nie v areáli hotela (zdarma) • detský kútik

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pred hotelom je okruhlia-
ková pláž miestami s  pozvoľným vstupom 
do  mora v  dĺžke 1,7 km • vybavená poho-
dlnými ležadlami a  slnečníkmi (za  popla-
tok) •  pred hotelom Funimation v  areáli 
Borik piesková pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora vhodným najmä pre rodiny s deťmi, 
neplavcov a seniorov • borovicový lesík v ho-
telovom areáli a  pri pláži vytvára príjemné 
a  bezpečné miesto, ideálne pre detské hry 
na brehu mora. 

Donat hotel

webstránka: www.hotel-donat.com

Naša mienka: mimoriadne obľúbený hotel Do-
nat (pozostávajúci z dvoch hlavných budov Do-
nat I  a Donat II) nájdete priamo na pláži v  jedi-
nečnom areáli Borik plnom zelene. Hotel si dáva 
mimoriadne záležať na  kvalite svojej kuchyne, 
na ktorú je aj právom hrdý. Práve kvôli kvalitným 
službám all inclusive a  krásnemu prostrediu ho 
odporúčame všetkým vekovým kategóriám. 
O  rozptýlenie sa postarajú skúsení animátori 
z medzinárodného tímu. Atraktívne okolie priam 
láka k  objavovaniu. Nechajte sa zlákať sladkým 
pocitom ničnerobenia a  v  all inclusive bare pri 
bazéne si doprajte obľúbený nápoj. 

Zadar

animácieanimácie

hotelovéhotelové

Donat I Donat II
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Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
•  fitness • biliard •  centrum vodných špor-
tov na  pláži: potápanie, surfovanie, plavba 
na plachetnici (za poplatok) • možnosť výbe-
ru zo širokej a zaujímavej ponuky fakultatív-
nych výletov umožňujúcich spoznať okolie 
Zadaru a blízke národné parky Krka a Kornati 
• výlety za poznaním do mesta Nin (najstar-
šie chorvátske kráľovské mesto - možnosť 
vidieť v  ňom pozostatky najväčšieho antic-
kého chrámu na Jadrane, mozaiky či Kostol 
sv. kríža, ktorý bol vyhlásený za  najmenšiu 
katedrálu na  svete) alebo Split (navšteva 
starovekého Diokleciánovho paláca, ktorý 
je chránenou pamiatkou UNESCO) • počas 
hlavnej sezóny turistický vláčik do  centra 
Zadaru • denné i  večerné hotelové animá-
cie pre deti aj dospelých • športové aktivity 
• detský miniklub a tvorivé dielne pre deti • 
živá hudba vo večerných hodinách na terase 
pri bazéne

 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • počas celé-
ho dňa (10:00-22:00) sú podávané nealko-
holické nápoje, víno a  pivo miestnych 
značiek a  teplé nealkoholické nápoje 
(káva, čaj) v all inclusive bare situovanom 
v hoteli Donat I. pri bazéne • popoludní vo 
vyhradených hodinách sa podáva zmrzli-
na pre deti v all inclusive bare v hoteli Do-
nat I  •  ležadlá a  slnečníky pri hotelovom 
bazéne zdarma •  pestrý animačný 
program v sprievode profesionálnych ho-
telových animátorov •  detský klub • nie-
ktoré druhy športov vo vyhradených ho-
dinách

Cenník » 388

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 286 €/10 dní • od 497 €/12 dní
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Poloha: hotelový komplex leží na okraji le-
toviska Vodice • cca 100 m od vlastnej pláže 
a pobrežnej promenády • súčasťou komple-
xu je hlavná hotelová budova, depandance 
a vilky • centrum mesta Vodice cca 800 m

Ubytovanie: v rámci hotelového komplexu 
Imperial ponúkame izby v  hlavnej budove 
a vo vilkách: hlavná hotelová budova a pri-
ľahlý depandance Lucia: 2-lôžkové klimatizo-
vané izby typu superior ***+ s možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • balkón • sat TV • chladnič-
ka • telefón • kúpeľňa s vaňou resp. sprchou 
a  s  WC, sušič na  vlasy • výhľad na  more 
(za  príplatok) • priestranné klimatizované 
rodinné izby ***+ (za príplatok) • dve miest-
nosti pre 2 až 4 osoby • sat TV • chladnička 
• telefón • kúpeľňa s  vaňou resp. sprchou 
a  s  WC, sušič na  vlasy; vilky hotela: vilka 

Regina *** • štandardné 2-lôžkové klimati-
zované izby a  2-lôžkové izby s  možnosťou  
1 prístelky s  balkónom (za  príplatok) • TV • 
telefón • kúpeľňa so sprchou a  s  WC, sušič 
na  vlasy; vilka Clara new *** (za  príplatok) 
• 2-lôžkové klimatizované izby a  2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 prístelky s  balkónom 
(za príplatok) • nový elegantný nábytok • TV 
• chladnička • telefón • kúpeľňa so sprchou 
a s WC, sušič na vlasy

Vybavenie hotela: recepcia •  denný ape-
ritív bar s  terasou s  výhľadom • snack bar 
a  fast food na  pláži • bar na  pláži •  hlavná 
reštaurácia •  internetový kútik na  recepcii 
(za poplatok) • wifi na recepcii (zdarma) • TV 
miestnosť • supermarket Tomi v blízkosti ho-
tela • vonkajší bazén s morskou vodou s  le-
žadlami a  slnečníkmi (obmedzený počet) • 

Imperial hotel & villa

webstránka: www.rivijera.hr 

Naša mienka: v  obľúbenom letovisku Vodice 
vám opäť ponúkame hotel Imperial. V  rámci 
tohto jedinečného hotelového komplexu máte 
na  výber dva typy ubytovania - komfortné ho-
telové superior izby s výhľadom na more alebo 
okolitú zeleň a  izby v  klimatizovaných vilkách. 
Ponúkame vám ich s obľúbenými službami all 
inclusive, aby bola vaša dovolenka naozaj bez-
starostná. K Vodiciam neodmysliteľne patrí bo-
hatý kultúrny program, rušný nočný život a ne-
viazaná prázdninová atmosféra. Blízkosť známej 
pobrežnej promenády vás zláka na  romantickú 
večernú prechádzku do  srdca mestečka. Ne-
vynechajte ani výlet na  ostrov Zlarin, prípadne 
navštívte starobylé mesto Šibenik.

Vodice

izba vo vilke

hotelová izba
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detské ihrisko • parkovanie v hotelovom are-
áli (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna kamienková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre rodiny s deť-
mi i neplavcov • priamo pred hotelom •  le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: fitnes • detské ihrisko • te-
nisové kurty • stolný tenis • vonkajší bazén 
s  morskou vodou • pestrá paleta vodných 
športov na pláži • detský lunapark neďaleko 
hotela • detské skákacie hrady a trampolíny 
• animačný hotelový program pre deti a ve-
černý program pre dospelých (živá hudba) 
• populárna diskotéka Hacienda • pestrá po-
nuka fakultatívnych výletov - národný park 
a vodopády Krka (je sústavou perejí, kaskád 

a vodopádov, pod ktorými sa môžete vykú-
pať, rovnako máte možnosť podniknúť výlet 
loďou kaňonom rieky Krka až k Rošskému 
vodopádu), národný park Kornati (je zosku-
pením 147 ostrovov a útesov v južnej časti 
severných dalmátskych ostrovov), ostrov 
Zlarin (nachádza sa v šibenickom súostroví 
a od pevniny ho oddeľuje šibenický kanál, je 
to ostrov s pokojnými miestami na kúpanie, 
piesočnatou plážou a malebnou prírodou)

all inclusive raňajky, obedy a ve-
čere formou švéd-

skych stolov •  lokálne alkoholické a  neal-
koholické nápoje podávané v hotelovej 
reštaurácii počas dňa

Cenník » 388, 389, 390

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 286 €/10 dní • od 490 €/12 dní
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Poloha: cca 600 m  od  rušného centra leto-
viska Vodice • hotel priamo pri pláži • do cen-
tra mestečka premáva prázdninový vláčik

Ubytovanie: moderne a  elegantne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
•  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • klimatizácia • telefón 
• wifi (zdarma) • chladnička • sat TV • trezor • 
balkón s posedením • možnosť izieb s orien-
táciou na  morskú stranu (za  príplatok); lu-
xusné 2-lôžkové izby v budove Olympia Sky 
(na  vyžiadanie za  príplatok) • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC, sušič 
na  vlasy) •  klimatizácia • telefón •  pripojenie 
na internet • chladnička • sat TV • trezor • bal-
kón s posedením • župan, papuče, fľaša vody 
(zdarma)

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s recepciou • aperitív bar • hlavná reštaurácia • 
a´la carte reštaurácie Olympia a Olympia Sky 
• sladkovodný vonkajší bazénový komplex • 

detský bazén so šmykľavkou • detské ihrisko 
• slnečníky a  ležadlá pri bazéne (zdarma) • 
pool bar • obchod so suvenírmi • wifi na re-
cepcii (zdarma) • internetový kútik na recepcii 
(za poplatok) • parkovisko (za poplatok) 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: kamienková pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora priamo pri hoteli • ležadlá 
na pláži (za poplatok) • baldachýnové ležadlá 
(za poplatok) • plážové bary • sprchy a toalety 
na pláži 

Šport a  zábava: wellness centrum • stolný 
tenis • basketbalové ihrisko • tenisový kurt • 
požičovňa bicyklov • biliard • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • živá hudba • hotelové 
animačné programy • fitnes (zdarma) • cukrá-
reň • wifi na pláži

Cenník » 390

Olympia 
hotel

webstránka: www.olympiavodice.hr 

Naša mienka: doprajte si dovolenku v  harmó-
nii s  prírodou v  nečakanej oáze pokoja plnej 
pínií a  olív v  blízkosti rušného letoviska Vodice. 
Kombinácia moderného dizajnu a tradície a sta-
rostlivý prístup personálu sú hlavnými atribútmi 
hotela Olympia. Moderné klimatizované izby 
s výhľadom na more alebo na hotelovú záhradu, 
rozsiahly bazénový komplex a perfektná gastro-
nómia, to sú len niektoré z  nadštandardných 
služieb, ktoré sú vám plne k  dispozícii. Hotel je 
doplnený novou luxusnou hotelovou budovou 
Olympia Sky s  rovnomennou panoramatickou 
reštauráciu na jej najvyššom poschodí.

tuhVodice od 422 €/10 dní • od 660 €/12 dní
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Poloha: 28 km južne od Šibenika • na polo-
strove Raduča len 500 m od historického cen-
tra mesta Primošten • 50 m od pláže 

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové klimati-
zované izby 3* štandardu s  možnosťou 1 
prístelky • balkón • klimatizácia v hotelovom 
režime • stropný ventilátor • telefón • sat TV • 
wifi (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • zmenáreň •  detský klub • lobby bar • 
Piano bar • beach bar • hotelová reštaurácia 
• obchod so suvenírmi • wellness • sauna • 
fitness • bazén s morskou vodou a otvárateľ-
nou kupolou • 2 detské bazény • ležadlá pri 
bazéne (zdarma) • parkovanie (za poplatok) • 
wifi (zdarma)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov

Pláže: polostrov Raduča je obklopený nád-
hernými plážami (kamienkové, okruhliakové 
alebo kamenné platne) • priamo pod hote-
lom je krásna okruhliaková pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) 

Šport a zábava: detský klub a hotelový ani-
mačný program • 3 tenisové kurty • minigolf 
• vonkajší bazén s  morskou vodou • mul-
tifunkčné ihrisko • fitnes  • boccia • plážový 
volejbal • vodné športy na pláži • požičovňa 
bicyklov • potápačské centrum • ponuka fa-
kultatívnych výletov za krásami Chorvátska

wellness wellness so saunou 
a  masážnym salónom, 

hydromasáž vo vyhrievanom bazéne 
s  morskou vodou a  s  krásnym výhľadom 
na more a mesto Primošten

Cenník » 390

Zora hotel

webstránka: www.hotelzora-adriatiq.com

Naša mienka: v hoteli Zora nájdete ideálne spo-
jenie krásnej prírody a malebného letoviska. Má 
výbornú polohu na zelenom polostrove Raduča 
priamo na brehu mora a zároveň v blízkosti zná-
meho mesta Primošten. Oceníte kvalitné služby 
hotela, jeho príjemný interiér a  prívetivý perso-
nál. Doprajte si relax v hotelovom wellness cen-
tre alebo v jedinečnom bazéne s morskou vodou 
a presklenou kupolou a načerpajte silu a energiu 
do ďalších dní. Sme presvedčení, že aj vás očarí 
dokonalá dovolenková kombinácia krásnych plá-
ží, perfektných služieb a  malebného mestečka 
Primošten. 

tug Primoštenod 374 €/10 dní • od 585 €/12 dní
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Medena hotel

webstránka: www.hotelmedena.com 

Naša mienka: v pokojnom prostredí rybárskej 
dedinky Seget Donji a neďaleko malebného his-
torického mestečka Trogir, leží v objatí pínijové-
ho lesíka hotel Medena. Situovaný je priamo na 
brehu mora pri krásnej pláži a promenáde s pod-
maňujúcim výhľadom na Trogirský záliv. Okrem 
výnimočnej polohy hotel Medena ponúka pestré 
možnosti športových aktivít, tenisové kurty, von-
kajší bazén pre dospelých aj pre deti a animačný 
park s trampolínami, nafukovacími hradmi a vod-
nými atrakciami a to v kombinácii služieb all inclu-
sive čo ocenia hlavne rodiny s detmi. Z hľadiska 
gastronómie má hotel Medena tiež čo ponúknuť. 
Pestrý výber z jedál tradičnej chorvátskej kuchyne, 
čerstvé lokálne suroviny a lahodné dezerty z vlast-
nej hotelovej cukrárne sú jej základom. Hotel Me-
dena srdečne doporučujeme športovo založeným 
dovolenkárom, poznaniachtivým cestovateľom aj  
rodinám s deťmi.  

Poloha: hotelový areál v stredisku Seget 
Donji v udržiavanom pínijovom lesíku na bre-
hu Trogirského zálivu s pobrežnou prome-
nádou • len 4 km historické mestečko Trogir 
dostupné z hotela pešo prechádzkou popri 
pláži, autobusom alebo lodným taxíkom

Ubytovanie: v 3 typoch izieb: štandard 3*+ 
- moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek na 1. a 2. po-
schodí bloku B • balkón • orientácia izieb na 
park • sat TV • telefón • chladnička • wifi pripo-
jenie (zdarma) • trezor • kúpeľňa s vaňou, WC 
a sušičom na vlasy; superior 4* (príplatok za 
vyšší štandard) - elegantne zariadené klima-
tizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 

2 prísteliek na vyššom poschodí bloku B • bal-
kón • orientácia na park • LCD sat TV • telefón 
• chladnička • wifi pripojenie (zdarma) •  tre-
zor • kúpeľňa s vaňou, WC a sušičom na vlasy; 
superior s výhľadom na more 4* (príplatok 
za vyšší štandard a výhľad na more) • elegant-
ne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prísteky na vyššom poschodí 
bloku A • balkón • LCD sat TV • telefón • chlad-
nička • wifi pripojenie (zdarma) • trezor • kú-
peľňa s vaňou, WC a sušičom na vlasy 

Vybavenie hotela: 2 hotelové budovy v tva-
re písmena Y prepojené centrálnou budovou 
so vstupnou halou, recepciou a klimatizova-
nou reštauráciou • výťahy • a´la carte reštau-

Trogir

superior izba

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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rácie: Pizzeria v hlavnej budove a Konoba 
Tamaris na pláži • Aperitív bar v hlavnej hale 
a Tropic bar na pláži • diskotéka • fínska sauna 
• kaderníctvo • zmenáreň •  kongresová sála 
•  wifi (zdarma) • detské ihrisko • parkovisko 
pred hotelom (zdarma) • terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotelový areál je lemovaný kamien-
kovými plážami v kombinácii s betónovými 
platňami v dĺžke 250 m • pláže je vhodné aj 
pre rodiny s deťmi a neplavcov • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: 6 tenisových kurtov • mul-
tifunkčné ihriská • minigolf • detské ihrisko •  

vonkajší bazén s časťou vyhradenou pre deti 
• boccia • pestrá ponuka vodných športov 
a  atrakcií na  pláži (za  poplatok) •  animačný 
park s trampolínami a vodnými atrakciami 

all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou švéd-

skych stolov • nealkoholické nápoje, pivo a 
víno v all inclusive bare • animačný klub

SUN & FUN klub počas mesiacov júl - 
august je tu pre vás a 

vaše deti zaujímavý animačný program 
pripravený v spolupráci  s našimi skúsený-
mi slovensky hovoriacimi animátormi 

Cenník » 389, 391

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 327 €/10 dní • od 524 €/12 dní
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Poloha: hotel vsadený do  zelene okolitých 
stromov sa nachádza v  menšom letovisku 
Baško Polje na  plážovej promenáde •  po-
zostáva z  hotela a  priľahlých depandancov 
• cca 30m od pláže • vo vzdialenosti cca 2 km 
po  promenáde popri mori od  vyhľadáva-
ného letoviska Baška Voda s  množstvom 
obchodíkov so suvenírmi, reštauráciami 
a  kaviarňami s  letnými terasami či stánkami 
s typickou jadranskou zmrzlinou • v blízkosti 
FKK pláž

Ubytovanie: depandance hotela ponúkajú 
2-lôžkové účelne zariadené izby s oddelený-
mi posteľami a s možnosťou 1 prístelky • bal-
kón orientovaný na morskú stranu • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 

Vybavenie hotela: centrálna hotelová bu-
dova s recepciou a klimatizovanou reštaurá-
ciou • aperitív bar • TV salón • wifi (za popla-
tok) • gril reštaurácia priamo na pláži so živou 
hudbou vo večerných hodinách • snack bar 

• obchod so suvenírmi a dennou tlačou • mi-
nipotraviny • pekáreň • parkovisko

Stravovanie: polpenzia podávaná v  cen-
trálnej reštaurácii •  raňajky a  večere formou 
švédskych stolov - nápoj k  večeri (0,2l vína, 
piva alebo nealka)

Pláže: upravená štrkovo-kamienková pláž 
s  miernym vstupom do  mora, vhodná pre 
rodiny s  deťmi i  neplavcov •  krištáľovo čisté 
more • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • FKK 
pláž • menšie pláže poskytujúce súkromie 
v blízkosti hotela

Šport a  zábava: futbalové, volejbalové 
a basketbalové ihrisko • na pláži možnosť vy-
užitia vodných športov (za poplatok) • večer 
hudba na terase reštaurácie na pláži • disko-
téka • hudobné bary na  pláži v  neďalekom 
meste Baška Voda • pestrá ponuka fakultatív-
nych výletov za krásami Chorvátska

Cenník » 387

Alem depandance hotela

webstránka: www.club-adriatic.hr

Naša mienka: hotel a  depandance Alem sa na-
chádzajú v  záplave voňavých stromov v  pokoj-
nom letovisku Baško Polje, neďaleko známejšej 
Bašky Vody. Toto miesto si vás získa nielen vyni-
kajúcou polohou priamo pri kamienkovej pláži 
s tyrkysovo čistým morom, ale i svojou pokojne 
plynúcou dovolenkovou atmosférou. Hotel a de-
pandance spolu vytvárajú príjemný prázdninový 
areál pre všetkých, ktorí hľadajú oddych a poho-
du. Vďaka skĺbeniu nízkej ceny, blízkosti obľúbe-
nej Bašky Vody, krásnej pláži a čistému moru sú 
depandance hotela Alem vyhľadávaným ubyto-
vaním na známej Makarskej riviére.

tugBaško Polje od 157 €/10 dní • od 306 €/12 dní
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Poloha: hotel pozostávajúci z  hlavnej bu-
dovy s recepciou a reštauráciou a priľahlých 
pavilónov prepojených samostatnými ces-
tičkami v tieni vždy zelených pínií, uprostred 
borovicového hája • cca 30 m od okruhliako-
vej pláže s pozvoľným vstupom do krištáľovo 
čistého mora a výhľadom na protiľahlý ostrov 
Brač •  centrum starobylého Omišu je vzdia-
lené cca 800 m • v centre nájdete množstvo 
obchodíkov, reštaurácie, kaviarne, pizzerie 
a cukrárne

Ubytovanie: moderne a  príjemne zariade-
né 2 -lôžkové klimatizované izby s možnos-
ťou jednej prístelky •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC) •  sušič na  vlasy 
•  priestranný balkón s  posedením •  telefón 
•  chladnička •  sat TV •  všetky izby hotela sú 
orientované na morskú stranu

Vybavenie hotela: klimatizovaná centrálna 
reštaurácia • recepcia s možnosťou prenajatia 
trezoru zdarma • terasa • parkovisko (zdarma) 

•  denný bar •  TV v  spoločných priestoroch 
• hudobné večery • možnosť pripojenia wifi 

Stravovanie: polpenzia •  raňajky formou 
švédskeho stola, večere servírované, výber 
z menu, šalátový bufet • nápoje k večeri v ne-
obmezdenom množstve (víno, džús, voda) 

Pláže: okruhliakové pláže s krištáľovo čistou 
vodou vhodné i  pre tých najmenších •  pie-
sočnatá pláž v centre mesta Omiš

Šport a zábava: vodné športy na mestskej 
piesočnatej pláži • pestrá ponuka fakultatív-
nych výletov • možnosť spoznať kultúrne, 
historické a prírodné krásy Jadranu prostred-
níctvom návštevy národného parku Krka 
či známych miest Šibenik, Dubrovnik, Split 
a mnohých ďalších; možnosť zúčastniť sa vý-
letu loďou spojeného s piknikom na nej (fish 
piknik)

Cenník » 391

Brzet 
pavilóny

webstránka: www.ruzmarin.hr

Naša mienka: pavilóny Brzet ležia v krásnom pro-
stredí borovicových lesov pod úpätím masívneho 
pohoria. Všadeprítomná príjemná vôňa stromov 
znásobená krištáľovo čistým morom s  pozvoľ-
ným vstupom do mora len umocňuje silný dojem 
z tohto miesta. Práve okolie mestečka Omiš a rie-
ka Cetina, ústiaca na  týchto miestach do  mora, 
vytvorili nezabudnuteľnú kulisu pre sfilmovanie 
legendárneho Winnetoua. Hotel Brzet ponúka 
svojim hosťom pohodlné ubytovanie v dvojpod-
lažných klimatizovaných pavilónoch s orientáciou 
na more a chutnú stravu v reštaurácii s otvorenou 
terasou a výhľadom na more. 

tug Omišod 232 €/10 dní
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Poloha: výborná lokalita vysoko hodnotená 
návštevníkmi • hotelový komplex sa nachá-
dza priamo pri pláži s  pozvoľným vstupom 
do  mora obkolesenej borovicovým lesom • 
leží v  obci nazvanej Lokva Rogoznica • cca 
7 km od  mestečka Omiš • Omiš je situova-
ný v  ústí rieky Cetina, 25 km južne od  Spli-
tu, z  pohľadu geografického umiestnenia 
na chorvátskom pobreží je jedinečný

Ubytovanie: v ponuke sú 3 typy ubytovania: 
hotel - 2-lôžkové klimatizované izby • chlad-
nička • telefón • TV • kúpeľňa so sprchou/va-
ňou a WC • možnosť izieb s 1 prístelkou, s bal-
kónom a s orientáciou na more (za príplatok) 
• apartmány (za príplatok) - 2-lôžkové klima-
tizované s  2 prístelkami • kuchynský kút • 
chladnička • TV • telefón • balkón • kúpeľňa so 
sprchou/vaňou a WC • bungalovy - 2-lôžkové 

klimatizované s možnosťou 1 prístelky • bun-
galov s 2 prístelkami (za príplatok) • chladnič-
ka • kuchynský kút • TV • kúpeľňa so sprchou 
a WC • terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: cen-
trálna recepcia s  nepretržitou prevádzkou • 
trezor na  recepcii (zdarma) • klimatizovaná 
reštaurácia • hlavná reštaurácia • all inclusi-
ve bar v  reštaurácii • letná terasa • parkova-
nie (zdarma) • wifi pripojenie vo verejných 
priestoroch i  v  izbách (zdarma) • sezónne 
otvorený vonkajší bazén s  ležadlami • bar 
na pláži (za poplatok) • detské ihrisko • záhra-
da • počas letnej sezóny zábavný program 
pre deti i dospelých • zmenáreň • nočný klub 

Stravovanie: formou all inclusive

Sagitta 
Holiday Village 

hotelový komplex

webstránka: www.sagitta.hr

Naša mienka: hotelový komplex Sagitta Holiday 
Village si vás získa polohou v  zeleni pínií a  ma-
jestátnou kulisou pohoria Biokovo v pozadí. Blíz-
kosť mestečka Omiš s pirátskou históriou a s ús-
tím rieky Cetina z neho vytvára atraktívne miesto 
na  strávenie voľného času na  pláži, ale aj aktív-
neho oddychu. Podľa vašich preferencií si môže-
te vybrať ubytovanie v hoteli, v apartmánoch či 
bungalovoch. Služby all inclusive, ochotný per-
sonál a hotelové animácie sú prísľubom bezsta-
rostne strávenej dovolenky v krásnom prostredí 
a v príjemnej atmosfére.  Sme presvedčení, že re-
zort vďaka výbornej polohe a kvalitným službám 
splní vaše dovolenkové očakávania. 

Omiš-Ruskamen

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláže: stret mora, vrchov a  rieky Cetina 
na  malej ploche je to, čo robí toto miesto 
jedinečným • okruhliaková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná i pre tie najmenšie 
deti a neplavcov • ležadlá na pláži (za popla-
tok) • smerom k Makarskej sa nachádza pláž 
Ivašnjak, kde je more dostatočne hlboké 
na  to, aby boli spokojní i  skúsenejší plavci 
a tiež milovníci potápania

Šport a zábava: široká škála športových ak-
tivít - napríklad volejbal, basketbal, hádzaná, 
futbal • aquagym • miniklub v predpoludňaj-
ších i popoludňajších hodinách • minidisko • 
živá hudba 2 večery v týždni • vodný bicykel 
(za  poplatok) • hotelové animácie pre deti 
i dospelých • škola potápania • možnosť za-
pojiť sa do aktivít i mimo hotelového areálu 
- rafting na rieke Cetina, trekking, fish piknik, 

výlet loďou na ostrov Brač, výlet po rieke Ce-
tina do oblasti Radmanove Mlinice • možnosť 
zúčastniť sa exkurzií - prírodný park Biokovo, 
návšteva starovekého Diokleciánovho paláca 
v Splite 

all inclusive raňajky, obedy a ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov vrátane nápojov 
•  lokálne alkoholické a  nealkoholické ná-
poje podávané počas dňa v  all inclusive 
bare v reštaurácii • teplé nápoje - čaj, káva, 
zmrzlina a  ľahký snack vo vyhradených 
popoludňajších hodinách • animácie pre 
deti i  dospelých počas dňa • živá hudba 
dvakrát do týždňa

Cenník » 388

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 286 €/10 dní • od 504 €/12 dní
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Poloha: nachádza sa priamo na pláži v bo-
rovicovom lesoparku •  cca 300m od  centra 
obľúbeného mestečka Jelsa s  množstvom 
obchodíkov, kaviarní, reštaurácií, barov • pa-
vilóny sú umiestnené cca 50-100 m od pláže 
v závislosti od polohy pavilónu

Ubytovanie: dva typy izieb: typ štandard: 
2-lôžkové izby Fontana**+ s  možnosťou 1 
prístelky, TV, ventilátor, vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC), fran-
cúzsky balkón alebo terasa •  typ komfort: 
2-lôžkové zrenovované izby Fontana*** 
s  možnosťou 1 prístelky, sat TV, ventilátor 
•  vlastné príslušenstvo (kúpelňa s  vaňou, 
resp. sprchou a WC), francúzsky balkón alebo 
terasa 

Vybavenie depandancov: centrálna re-
cepcia s  trezormi (zdarma) a  zmenárňou 
•  centrálna reštaurácia priamo nad plážou 
s priestrannou terasou • aperitív bar • parko-
vanie (zdarma) • bazén s morskou vodou • sa-

mostatný detský bazén •  ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • wifi pripojenie na internet

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov • mož-
nosť služieb all inclusive light (za príplatok)

Pláže: okruhliaková pláž s  priezračnou vo-
dou a  pozvoľným vstupom do  mora •  ka-
mienkové terasovito upravené pláže, resp. 
upravené betónové platne vhodné na slne-
nie • sprchy 

Šport a zábava: animácie pre dospelých aj 
deti • detský klub pre deti vo veku 6-12 rokov 
• tenisové kurty •  fitness •  potápačské cen-
trum (za poplatok)

all inclusive  light raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov • vybrané lokálne alko a nealko nápoje 
počas obedov a večerí • wifi • animácie

Cenník » 383

Fontana depandance

webstránka: www.resortfontana-adriatiq.com

Naša mienka: depandance Fontana ako sú-
časť renomovanej hotelovej spoločnosti svojim 
klientom ponúkajú vysokú kvalitu a  štandard 
služieb. Dvojpodlažné pavilóny Fontana sa na-
chádzajú v príjemnom borovicovom lesíku, ktorý 
vás prekvapí svojou krásou. Môžete si vybrať, či 
budete relaxovať na  slniečkom vyhriatych plat-
niach, okruhliakovej pláži, alebo sa rozhodnete 
pre bazén s  ležadlami priamo pri aperitív bare. 
Prechádzka po  promenáde vás privedie do  sa-
motného centra mestečka Jelsa, kde si môžete 
posedieť v  kaviarni alebo ochutnať vynikajúcu 
jadranskú zmrzlinu. 

tugJelsa od 177 €/10 dní
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Poloha: hotel uprostred zeleného borovico-
vého lesoparku •  cca 150 m od pláže s poz-
voľným vstupom do mora • cca 80 m od ka-
mienkovej pláže a  upravených kamenných 
platní • cca 50-100 m od pobrežnej promená-
dy do  centra mestečka Jelsa s  obchodíkmi, 
kaviarničkami, cukrárňami a reštauráciami 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 prístelky • 2-lôžkové izby s  orientáciou 
na  morskú stranu (za  príplatok) • klimati-
zované 2-lôžkové izby na  morskú stranu 
(za príplatok) • všetky izby majú: stropný ven-
tilátor • telefón • sat TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na  vlasy • 
balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • trezor (za poplatok) • zmenáreň • lobby 
bar •  klimatizovaná reštaurácia so slnečnou 
terasou •  vonkajší bazén s  morskou vodou 
• ležadlá pri bazéne (zdarma) • wifi pripojenie 
na internet • parkovanie (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: menšia piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • kamienkové pláže • upra-
vené betónové platne • ležadlá a  slnečníky 
na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenis • minigolf 
• živá hudba na  hotelovej terase • hotelové 
animácie • fitnes • masážny salón • široká po-
nuka vodných športov na pláži a výletov

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov •  lokálne alkoholické (lokálne víno 
a pivo) a nealkoholické nápoje (rozlievaná 
voda a  džúsy) podávané v hotelom urče-
ných hodinách v  pool bare • vo vyhrade-
ných popoludňajších hodinách ľahký 
 snack a káva • wifi • hotelové animácie

Cenník » 384

Hvar hotel

webstránka: www.hotelhvar-adriatiq.com

Naša mienka: hotel Hvar, nesúci meno po ostro-
ve, na ktorom našiel svoje miesto, sme opätovne 
zaradili do našej ponuky. Levanduľový ostrov, ako 
domáci Hvar volajú, patrí k najkrajším v Chorvát-
sku a  tí, čo ho raz navštívia, sa sem opakovane 
vracajú. Samotný hotel má všetko potrebné pre 
strávenie naozaj príjemnej a zaslúženej dovolen-
ky. Nachádza sa uprostred mediteránskej zelene, 
obklopený borovicovým lesoparkom a  vôňou 
okolitej kveteny. Zo slnečnej terasy sa ponúka vý-
hľad na slnkom zaliatu hladinu Jadranu a niekto-
rá z výletných lodí vás spoľahlivo dopraví na blíz-
ku Makarskú riviéru. 

tug Jelsaod 279 €/10 dní
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Poloha: vzdialený iba 10 minút chôdze 
od centra starého mesta Korčula • najbližšie 
letisko je v Dubrovniku, od hotela vzdialené 
88 km

Ubytovanie: hotel pozostáva zo 4 hlavných 
budov • pohodlne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1 prístelky • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, 
sušič na vlasy) • klimatizácia • telefón • sat TV 
• minibar • trezor

Vybavenie hotela: elegantne zariadená 
vstupná hala s  recepciou • výťah • hotelová 
reštaurácia • a‘la carte reštaurácia • kaviareň 
• lobby bar a  pool bar • wifi (zdarma) • par-
kovisko za  hotelom (za poplatok) • vonkajší 
a  detský bazén • vírivka na  terase hotela • 
fitness centrum • spa a wellness centrum (tu-
recký/parný kúpeľ, masáže) • sauna • solárium 
• salón krásy a kaderníctvo • služby čistiarne • 
obchod so suvenírmi • zmenáreň

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov

Pláže: hotelová prírodná kamienková pláž 
v tesnej blízkosti hotela • možnosť zapožičať 
si motorové člny, vodné bicykle alebo vý-
stroj na  windsurfing priamo na  pláži • 7 km 
vzdialená pláž v  oblasti Lumbarda – jedna 
z najznámejších piesočnatých pláží (doprava 
autobusom)

Šport a zábava: možnosť využitia zariadení 
spoločných so sesterskými hotelmi – teniso-
vý kurt, požičovňa bicyklov, minigolf, cen-
trum plachtenia a windsurfingu • krytý bazén 
olympijských rozmerov pre plavcov a hráčov 
vodného póla k dispozícii pre skupiny (vzdia-
lený 2 km) • živá hudba 2-krát týždenne • te-
matické gastro večery

Cenník » 385

Marko Polo 
hotel  

webstránka: www.korcula-hotels.com

Naša mienka: v prípade, že hľadáte hotel na výni-
močnom mieste, v blízkosti nádherného mesta, 
a  zároveň si neviete predstaviť dovolenku bez 
kvalitných služieb wellness centra, odporúčame 
vám navštíviť úspešnú novinku sezóny 2016, kto-
rou je 4* hotel Marko Polo – pomenovaný podľa 
jedného z najslávnejších moreplavcov, pôvodom 
z ostrova Korčula. Tento hotel sa nachádza v blíz-
kosti krásnych prírodných pláží a ponúkne vám 
nezabudnuteľný výhľad na neďaleké renesančné 
mesto Korčula. Okrem skvelej polohy je Marko 
Polo atraktívny širokou paletou možností výberu 
aktivít a služieb. 

tugKorčula od 340 €/8 dní • od 504 €/10 dní
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Poloha: v tichom zálive • vzdialený len 2 km 
od  centra mesta Korčula (dostupnosť pešo 
po promenáde alebo lodným spojením) • len 
cca 7 km od krásnej piesčitej pláže Lumbarda

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované štan-
dardné izby s balkónom • kúpeľňa so sprchou 
a WC; 2-lôžkové klimatizované priestranné 
superior izby (za príplatok) s možnosťou prí-
stelky a s balkónom alebo terasou • kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou s WC; klimatizované 
rodinné izby pre 2 až 4 osoby (za príplatok) s 
balkónom alebo terasou - 2 samostatné izby 
s 2 kúpeľňami; všetky  izby sú vybavené tele-
fónom • sat TV • chladničkou • trezorom

Vybavenie: komplex pozostáva z  5 paviló-
nov • vstupná hala s  recepciou • 2 hotelové 
reštaurácie (polpenzia a all inclusive light) • à 
la carte reštaurácia • lobby bar • beach grill bar 
• pool bar • vonkajší bazén • taverna Lanterna 
na pláži • wifi • parkovisko (za poplatok) • zdra-
votné centrum asi 1 km od hotela 

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: prírodné, kamienkové a pieskové plá-
že v tichom zálive • možnosť požičať si loďku 
priamo na pláži • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za  poplatok) • cca 7 km známa piesočnatá 
pláž Lumbarda (autobusové spojenie)

Šport a  zábava: tenis (za  poplatok) • mi-
nigolf (za  poplatok) • stolný tenis • bicykle 
(možnosť úschovy i  prenájmu) • požičovňa 
kanoe • vonkajšie fitnes • mini botanická zá-
hrada • tematické workshopy pre deti • mi-
niclub a detské ihrisko • živá hudba

all inclusive light raňajky, obedy a večere 
vo forme švédskych 

stolov • nápoje počas obedov a večerí: 
káva, rozlievané nealkonápoje, minerálna 
voda, čapované pivo a rozlievané víno 

Cenník » 386

Port9 Island Resort hotel

webstránka: www.korcula-hotels.com

Naša mienka: na  jednom z najvyhľadávanejších 
dalmátskych ostrovov – na ostrove Korčula – sa 
nachádza len nedávno vybudovaný hotel Port9 
Island Resort. Svojím moderným dizajnom, kva-
litou poskytovaných služieb a rozľahlým areálom 
sa nepochybne radí k  tým luxusnejším v  našej 
ponuke. Na svoje si prídete i vďaka príjemnému 
prostrediu a skvelej lokalite. Pre tých, ktorí majú 
v  obľube históriu či rušnejšiu atmosféru leto-
vísk, dávame do pozornosti starobylé mestečko 
Korčula, vzdialené iba 2 km od hotela, pretkané 
pamiatkami, ale i obchodíkmi so suvenírmi a ty-
pickými kaviarňami. 

tug Korčulaod 490 €/8 dní • od 674 €/10 dní
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PODGORICA

Sutomore

BečičiBudva

Sutomore
Široká sutomorská zátoka s  rušnou promená-
dou a s nádhernou piesočnatou plážou miestami 
s prímesou drobných kamienkov - to je obľúbené 
stredisko Sutomore, ktoré je známe predovšetkým 
vďaka 1300  m  dlhej piesočnatej pláži. Priamo pri 
nej sa nachádza náš obľúbený hotel Korali. Ak sa 
rozhodnete pre zmenu a budete chcieť stráviť deň 
na inej pláži v okolí, v Sutomore môžete využiť služ-
by vodných taxíkov s odchodom a príchodom pria-
mo z pláže. A keď sa vám zunuje oddych na piesku 
v objatí mora a slnka, môžete sa pešo vybrať na ko-
pec za  mestom, na  ktorom tróni stará benátska 
pevnosť ponúkajúca prekrásny výhľad. 

Boka Kotorska
Je to najväčší prírodný záliv na  juhu Jadranského 
mora a delí sa na štyri menšie zálivy – Hercegnov-
ský, Risanský, Kotorský a Tivatský. Boka Kotorska – 
to sú dve slová, v ktorých je obsiahnuté všetko: čaro 
a  fascinujúca krása tohto jedinečného zálivu sce-
nériou pripomínajúceho fjord, bujná stredomorská 
vegetácia i  mohutné horské masívy vystupujúce 
z jeho vôd. Blízke okolie ponúka nielen zaujímavo 
členité pobrežie a  teplé more, ale aj početné kul-
túrne a historické pamiatky.

Bečiči
Letovisko Bečiči ponúka výborné podmienky pre 
kúpanie a relax pri mori. Hlavná pláž sa radí k naj-
lepším v  Európe a je nositeľkou ocenenia Modrej 
vlajky za čistotu prostredia a dobrú kvalitu služieb. 
Dĺžka pláže je okolo 1800 metrov a  je tvorená 
tmavším pieskom. V tomto letovisku vám ponúka-
me aj vysokokvalitný hotel s vynikajúcimi službami 
Tara. Na svoje si prídu predovšetkým tí, ktorí dávajú 
prednosť pohodlnej dovolenke v  pokojnom a  ni-
čím nerušenom prostredí obklopenom krásnym 
borovicovým hájom, ktorý doslova volá po večer-
nej prechádzke

Budva
Budva je kráľovnou Budvanskej riviéry, ktorá má 
dĺžku 25 km a je najvyhľadávanejšou na Čiernohor-
skom pobreží. Legenda hovorí, že pred dávnymi 
časmi žil v Budve mladý kamenár Marko. Zaľúbil sa 
do  miestnej dievčiny Jeleny, ale manželmi sa stať 
nemohli. Preto obaja zaľúbenci z  nešťastnej lásky 
skočili z budvanských múrov do mora. Stal sa však 
zázrak - len čo sa dotkli vĺn, zmenili sa obaja na ryby. 
V  tom bolo počuť hlas: „Obaja buďte ako jeden.“ 
(K´o jedno nek budu dva.) Tak vznikol názov Budva 
a dodnes sú symbolom mesta dve malé rybky. 

Bar
Barskú riviéru vďaka takmer 265 slnečným dňom 
v  roku prezývajú „slnečné pobrežie Jadranu“. Jej 
súčasťou je i  prekrásne „biele“ mesto Bar, roz-
prestiera júce sa na  brehu more. Mesto, ktoré sa 
skladá z dvoch častí - Starý a Nový Bar, je jedným 
z  najobľúbenejších turistických letovísk a  súčasne 
najväčším mestom v  južnej časti čiernohorského 
prímoria. V stredoveku bol Bar jedným z najsilnej-
ších miest tejto časti krajiny. Z tohoto obdobia po-
chádzajú mestské hradby a citadela. Mestská brána 
z  11. storočia predstavuje ojedinelú ukážku archi-
tektúry na Jadranskom pobreží. 

 Sveti Stefan
Sveti Stefan, najviac fotografované miesto Čiernej 
Hory, je malý polostrov vzdialený len 8 km od ča-
rovnej Budvy. Toto miesto je perlou nielen Jadra-
nu, ale celého Stredozemného mora. V  minulosti 
rybárska dedinka s malými domčekmi má v súčas-
nosti charakter turistického mestečka s  komple-
xom luxusných apartmánov a  s  veľmi príjemnou 
nezameniteľnou atmosférou. Keďže Sveti Stefan 
si zachoval svoj pôvodný historický vzhľad, je pre 
turistov o to príťažlivejší. A práve tu máte možnosť 
stretnúť i niektorú zo svetových celebrít.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 28° 31° 31° 28° 25°
More 20° 24° 26° 26° 24° 22°

Rozloha 13.810 km2 Populácia 620.000
Hlavné mesto Podgorica Mena euro

Krásnu krajinu Čiernu Horu nájde-
te v  srdci Stredomoria, len 3 hodiny 
jazdy autom južne od  Makarskej ri-
viéry. Pobrežie má dĺžku 293 km a na-
chádza sa na  ňom 117 pláží v  dĺžke 
73 km. Z  240 slnečných dní v  roku 
je až 180 dní vhodných na  kúpanie, 
čím sa táto krajina zaraďuje medzi 
najslnečnejšiu oblasť Stredomoria so 
stabilným počasím, v lete takmer bez 
zrážok. Aj keď Čierna Hora rozlohou 
patrí medzi malé krajiny, jej prírodné 
krásy, bohatá minulosť, rozmanitosť 
kultúrnych a  historických pamiatok 
ju zaraďujú medzi turistami vyhľadá-
vané a  obľúbené miesta. Neváhajte 
a nechajte sa zlákať do tejto nádher-
nej krajiny. Výhodou pre našich klien-

tov sú výborné miestne ceny, ktorým 
môže konkurovať v našej ponuke len 
Albánsko. V  letnej sezóne 2018 vám 
ponúkame osvedčené a  veľmi  vyhľa-
dávané čiernohorské letovisko Su-
tomore a  v  ňom hotelový komplex 
Korali s  all inclusive službami ako aj 
výnimočný a  mimoriadne obľúbený 
hotel Tara, v  stredisku Bečiči. Našou 
horúcou novinkou na sezónu 2018 je  
hotel Bečiči a opätovne zaradený do 
ponuky je i hotel Park.  Pre veľký záu-
jem klientov sme v tomto roku zaradi-
li do našej ponuky i letecké zájazdy s 
odletom z Košíc.  

Ak máte chuť vykúpať sa v tyrkysovom 
mori, vylihovať na nádherných 

piesočnatých plážach a zabudnúť 
na zhon a stres, tak ste si vybrali správne. 

Čierna Hora, perla stredomorského 
pobrežia, je tým pravým dovolenkovým 

miestom i v tejto letnej sezóne. Keďže 
sme pri budovaní novodobej turistickej 

tradície tejto krajiny stáli od jej 
počiatku, máme nadštandardné vzťahy 

s hoteliérmi, ako aj dokonalú znalosť 
domácich pomerov. To prináša výhody, 

ktoré pocítite práve vy - naši klienti.

Olivy a olivový olej
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Poloha: pri nádhernej a rozľahlej pláži le-
toviska Bečiči (pláž leží od  hotela necelých 
80 m), ktorá je nositeľkou Modrej vlajky 
za čistotu prostredia a kvalitu služieb • 2 km 
od  Budvy • pohodovou cca 25 minútovou 
prechádzkou po pobrežnej promenáde 
s  množstvom barov, reštaurácii, zábavných 
atrakcií a  predajní so suvenírmi sa dostane-
te priamo do centra známeho mesta Budva, 
ktoré sa vďaka očarujúcej riviére a  exkluzív-
nym hotelom a  reštauráciám právom ozna-
čuje za turistické hlavné mesto Čiernej Hory 
• cca 65 km od príletového letiska Podgorica 

Ubytovanie: tento moderný hotelový kom-
plex sa skladá z hlavnej budovy a priľahlých 
útulných viliek umiestnených v  prekrásnej 
zeleni • hlavná hotelová budova: štýlovo 
zariadené 2–lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky • ubytovanie v  rodinných izbách 
(za príplatok) • užší balkón • individuálne re-
gulovateľná klimatizácia • telefón • minibar 

(za  príplatok) • kúpeľňa s  príslušenstvom • 
sušič na  vlasy • trezor • SAT-TV • hotelové 
vilky: útulné 2–lôžkové izby s  možnosťou 
1 prístelky • francúzsky balkón • ubytovanie 
v izbách s terasou (za príplatok) • individuál-
ne regulovateľná klimatizácia • telefón • mini-
bar (za príplatok) • kúpeľňa s príslušenstvom • 
sušič na vlasy • trezor • SAT-TV 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou v  hlavnej budove • zmenáreň • hlavná 
reštaurácia s vynikajúcou lokálnou a medzi-
národnou kuchyňou • aperitív bar • pool bar 
• plážový bar (za príplatok) • internetový kútik 
• wifi • malý obchodík so suvenírmi • kader-
níctvo • masážny salón • vonkajší bazén pre 
dospelých i deti s terasou so slnečníkmi a le-
žadlami • multifunkčné športové ihrisko (bas-
ketbal, minifutbal) • konferenčné miestnosti • 
fitnes centrum • parkovisko • biliard 

Stravovanie: formou all inclusive

Tara hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hoteltara.me 

Naša mienka: obľúbený hotel Tara sa nachádza 
na jednej z najkrajších a najdlhších pláži v južnej 
časti Jadranského pobrežia - v Bečiči, ktorá za 
kvalitu piesku bola v Paríži ocenená „Zlatou pal-
mou“. Môže sa tiež pochváliť aj Modrou vlajkou 
za  čistotu prostredia. Čaká vás tu dovolenkový 
svet priezračnej vody a  slnkom zaliatej pláže 
v obklopení zelených borovíc a oleandrov. Hotel 
ponúka kvalitné ubytovanie v  hlavnej budove 
a v útulných dvojpodlažných vilkách. Vynikajúca 
kuchyňa, kvalitné služby all inclusive a vôňa mora 
vám zaručujú pokojnú dovolenku. 

Bečiči

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláž: nádherná široká pláž strediska Bečiči 
dlhá cca 1800 metrov ocenená Modrou vlaj-
kou za svoju čistotu a služby sa nachádza pri-
bližne 80 m od hotelového areálu • možnosť 
2 ležadiel a 1 slnečníka zdarma pre klientov 
každej izby • služby plážového baru (nie je 
súčasťou all inclusive) • množstvo vodných 
športov a atrakciíí na pláži (k dispozícii za po-
platok) • sprchy na pláži 

Šport a zábava: vonkajší bazén • detský ba-
zén • biliard • petang • šachy • šípky • fitnes 
centrum • športové ihrisko • zapožičavanie 
bicyklov (za poplatok) • masáže • medziná-
rodné hotelové animácie a rôznorodné akti-
vity organizované pre deti i  dospelých pod 
vedením skúsených animátorov • miniklub 
pre deti • živá hudba • spoločenské hry • vy-
nikajúce východisko pre účasť na fakultatív-
nych výletoch • množstvo vodných športov 
a atrakcií na pláži

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • občerstvenie rôzne-
ho druhu počas vybraných hodín v aperitív 
bare a  v  pool bare (hamburger, sendviče, 
hranolky) • miestne alkoholické nápoje: 
pivo, červené a biele víno, vodka, gin, bran-
dy, rakija, nealkoholické nápoje, káva a čaj 
podávané v  areáli hotela vo vyhradených 
hodinách • možnosť dvoch ležadiel a 1 sl-
nečníka na pláži zdarma pre klientov kaž-
dej izby • hotelové animácie pre deti i do-
spelých organizované medzinárodným 
animačným tímom

Cenník » 393

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od  442 €/10 dní
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Poloha: hotel sa nachádza vo výnimočnej 
lokalite - jednej z najznámejších pláží celého 
čiernohorského pobrežia a zároveň na plážo-
vej promenáde obľúbeného letoviska Bečiči 
• blízko i od centra susedného a vyhľadáva-
ného letoviska Budva, s bohatým denným aj 
nočným životom a množstvom reštaurácií a 
kaviarničiek 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
až dvoch prísteliek • TV • chladnička • klima-
tizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • francúzsky balkón • izby s 
priestrannejším balkónom s posedením (za 
príplatok) • izby s orientáciou na morskú stra-
nu (za príplatok) 

Vybavenie hotela: hotelová recepcia • hlav-
ná hotelová reštaurácia s terasou a výhľadom 
• a´la carte reštaurácia • TV miestnosť • fitnes 
centrum • parkovisko (za poplatok) • minigolf 
• detské ihrisko • ihrisko pre loptové hry 

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: rozľahlá piesočná pláž, premiešaná s 
drobnými kamienkami sa nachádza priamo 
pred hotelom • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) • plážová promenáda ústí až do 
známeho historického a turistami veľmi vy-
hľadávaného centra mesta Budva 

Šport a  zábava: ponuka vodných a plážo-
vých športov  (za poplatok) • detské ihrisko, 
s preliezačkami a šmykľavkami • animačný 
program pre deti i dospelých • vyhradené 
ihrisko pre loptové hry (volejbal, basketbal, 
hádzaná) • minigolf • biliard • stolný tenis

all inclusive light raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov (počas raňajok sú po-
dávané káva, čaj, voda, džús, počas obe-
dov a večerí čapované pivo, lokálne biele i 
červené víno, voda, džús) 

Cenník » 393

Bečiči hotel  
oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.becici-hotel.com

Naša mienka: novinka v našej tohtoročnej po-
nuke, hotel Bečiči, leží na jednej z najkrajších 
a najznámejších pláží pobrežia Čiernej Hory. 
Jeho výnimočná poloha ako i zeleň, ktorá ho 
obklopuje, ho priam predurčujú byť ideálnym 
miestom pre rodinnú dovolenku. Na svoje si tu 
prídu jednak milovníci aktívnej dovolenky a rôz-
nych letných športov, no i naši najmenší, ktorí 
sa iste zabavia v záhrade s detským ihriskom či 
pri hotelových animáciách, zatiaľ čo si ich rodi-
čia môžu užívať slnečné lúče na ležadlách pod 
píniami.

tuhBečiči
Hotel Bečiči

od 286 €/10 dní
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Poloha: hotel sa nachádza priamo na  jed-
nej z  najznámejších pláží celého čierno-
horského pobrežia a  zároveň na  plážovej 
promenáde - neďaleko centra známeho 
a  vyhľadávaného letoviska Budva, s  boha-
tým denným aj nočným životom a  množ-
stvom reštaurácií, kaviarničiek, cukrární 
a barov 

Ubytovanie: 2- a 3- lôžkové izby (možnosť 
ubytovať aj daľšiu osobu - dieťa do 6 rokov 
bez nároku na lôžko zdarma) • TV • chlad-
nička • klimatizácia • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • menší balkón 

Vybavenie hotela: centrálna hotelová re-
cepcia so štýlovým posedením • aperitív 
bar • TV miestnosť • slnečná terasa s poho-
dlným posedením • hotelová reštaurácia 
s  terasou v  blízkosti plážovej promenády • 
parkovisko • ihrisko na loptové hry (basket-
bal, volejbal, hádzaná...)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: piesočnatá rozľahlá pláž premie-
šaná drobnými kamienkami priamo pred 
hotelom je lemovaná plážovou promená-
dou, po ktorej sa dostanete do samotného 
známeho historického centra mesta Budva 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: bohatá ponuka vodných 
a plážových športov (za poplatok) • zdarma 
požičiavanie športových potrieb a  športo-
vých hier, spoločenských hier pre rodiny, 
kníh pre deti a dospelých (rôznych žánrov) 

Cenník » 393

Park hotel  
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: sme veľmi radi, že Vám môžeme  
v tohtoročnej letnej sezóne odporučiť hotel Park. 
Tento moderný hotel našiel svoje miesto priamo 
na  jednej z  najznámejších pláží a  v  srdci vyhľa-
dávaného strediska Budva. Hotel je určený pre 
klientov, ktorí hľadajú oddych priamo na  pláži, 
očakávajú od  svojej dovolenky kvalitné ubyto-
vanie, pohodu na širokej pláži s atraktívnou po-
brežnou promenádou a  bohaté večerné vyžitie 
v známom letovisku, odkiaľ je len kúsok do his-
torického centra letoviska, ktorého neopísateľnú 
atmosféru musíte jednoducho zažiť. 

tug Budva

Hotel Park

od 320 €/10 dní 
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Poloha: na  Barskej rivére, priamo v  centre 
prázdninového strediska Sutomore • bez-
prostredne pri pláži a  pri promenáde s  ob-
chodíkmi, stánkami s miestnymi špecialitami, 
reštauráciami, kaviarňami a plážovými barmi 
• hotel má výbornú východiskovú polohu 
na  realizáciu fakultatívnych výletov autobu-
som alebo loďou do najzaujímavejších miest 
Čiernej Hory a  do  exotického Albánska (al-
bánska hranica je vzdialená len 35 km) • cca 
40 km od letiska Podgorica

Ubytovanie: hotelový komplex pozostáva 
z viacerých samostatných blokov • 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej, resp. dvoch príste-
liek, ktoré prešli čiastočnou rekonštrukciou 
v  sezóne 2011 • väčšina izieb sa nachádza 
v pavilónoch B a C • malá chladnička • TV • kli-
matizácia • balkón alebo terasa s posedením 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • možnosť zakúpenia  izieb s výhľadom 
na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: centrálna recepcia v blo-
ku A  • hotelová reštaurácia s  terasou • bar • 
trezory na recepcii (za poplatok) • all inclusive 
bar s vonkajšou terasou vyhradený v bloku B 
• parkovisko • rozsiahly areál vysadený stredo-
morskými borovicami a palmami • ihrisko pre 
malé deti • vo vyhradených dňoch a  hodi-
nách animačné programy pre deti • súčasťou 
hotela je i veľký zelený areál 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká a  viac ako kilometer dlhá pie-
sočnatá pláž s hrubozrnným pieskom a s ka-
mienkami • pláž je lemovaná pobrežnou pro-
menádou • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: rôzne zábavné centrá (dis-
kotéky, bary, reštaurácie) v  bezprostrednej 
blízkosti hotela • v blízkosti  futbalové a bas-
ketbalové ihrisko • na  pláži vodné športy 
- vodné skútre, vodné bicykle (za poplatok) 

Korali hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.trendkorali-montenegro.com 

Naša mienka: obľúbený hotel Korali má výbornú 
polohu priamo pri nádhernej piesočnatej pláži, 
ktorú od hotelového areálu delí len promenáda 
lemovaná stánkami s  miestnymi špecialitami, 
obchodíkmi so suvenírmi, reštauráciami a barmi. 
Z pláže môžete obdivovať krásnu prírodnú sce-
nériu okolitých hôr. Zlatistá farba piesočnatej su-
tomorskej pláže, bledomodré more v kombinácii 
so sýtozelenou farbou vysokých hôr v pozadí vy-
tvárajú priam exotické dovolenkové prostredie, 
ktoré je určite tou najväčšou devízou.

Sutomore

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov (voda, džúsy, pivo, 
červené víno) • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje v hotelovom all inclusive 
bare počas vyhradených hodín - pivo, džú-
sy, miestne víno, rakija (hroznový destilát), 
voda, minerálka, káva, čaj, a drobné snacky 
• v hlavnej dovolenkovej sezóne vo vyhra-
dených dňoch a v určených hodinách ani-
mačný program zameraný na deti 

SUN & FUN mini klub poslaním a cieľom det-
ského miniklubu je 

spestrenie dovolenkových dní pre vaše 
deti. V letnej sezóne 2018 si vám opäť do-
voľujeme ponúknuť na  spríjemnenie váš-
ho aktívneho dovolenkového pobytu det-
ské animácie organizované počas letných 
prázdnin. Slovensky hovoriaci animátor 
v  spolupráci s  hotelom Korali pre vás pri-
pravil 2x do týždňa vo vybraných hodinách 
denné aktivity, pri ktorých sa Vaše deti ur-

čite zabavia. Rôzne súťaže, pohybové hry, 
maľovanie a  kreslenie spolu s  tvorivými 
dielňami vašim ratolestiam určite spríjem-
nia prázdninové chvíle oddychu. Animač-
ný program je výbornou príležitosťou 
na  zábavu a  spoznanie nových priateľov. 
Klubová dovolenka je zárukou neopakova-
teľných prázdninových chvíľ, radosti z po-
hybu, zábavy a  nenapodobiteľného det-
ského smiechu. Rodičia určite privítajú 
dovolenkovú voľnosť, keď svoje ratolesti 
aspoň na  pár chvíľ zveria do  spoľahlivých 
rúk skúseného animátora. Súčasťou kon-
ceptu Sun and Fun klubu je zdarma poži-
čiavanie športových potrieb a športových 
hier, spoločenských hier pre rodiny, kníh 
pre deti a dospelých (rôznych žánrov) v slo-
venskom jazyku.

Cenník » 392

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 254 €/10 dní
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TIRANA

Durrës

Shëngjin

Shëngjin
Rýchlo sa rozvíjajúce turistické stredisko Shën-
gjin vás očarí svojou malebnosťou a  priateľskou 
atmosférou. Malé pobrežné mesto je situované 
neďaleko hraníc s Čiernou Horou. Všetkým priaz-
nivcom histórie ho môžeme odporučiť aj vďaka 
blízkosti mesta Lezhë, ktoré má tisíce rokov staré 
dejiny a jedinečnú kultúru. Jeho obyvatelia sú veľ-
mi hrdí na to, že je tu hrobka ich národného hrdinu 
Gjergja Kastriotiho Skanderbega, ktorý zjednotil 
znepriatelené albánske kmene, aby spoločne bo-
jovali proti tureckej nadvláde. Stredisko Shëngjin 
má asi 8000 obyvateľov a je známe svojimi široký-
mi piesočnatými plážami a dobre vybavenými ho-
telmi. V lete sa pláže tohto mesta zaplnia tisíckami 
návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za  priezrač-
ným Jadranským morom, kvalitným ubytovaním, 
nočnými klubmi či  reštauráciami. Všade panuje 
priateľská atmosféra, nájdete tu čisté promenády, 
udržiavané pláže a belasé more. Za zmienku určite 
stojí aj cenová dostupnosť celého Albánska pre 
slovenských dovolenkárov. V porovnaní s ostatný-
mi európskymi prímorskými krajinami mu svojimi 
miestnymi cenami nemôže konkurovať ani Bul-
harsko či Čierna Hora. Tu si môžete dopriať a vy-
chutnať takmer všetko, pretože ceny sú približne 
na  úrovní tých slovenských, prípadne nižšie, čo 
v iných európskych destináciach určite nenájdete. 

Durrës 
Najstaršie mesto Albánska, v rokoch 1914 - 1920 
aj jeho hlavné mesto, je v súčasnosti druhým naj-
väčším mestom v krajine. Je významným prísta-
vom na  pobreží Jadranu, odkiaľ pravidelne pre-
mávajú trajekty do talianskych miest Brindisi, Bari, 
Ancony či do Baru v Čiernej Hore. Grécki osadníci 
z Korintu a Kerkyry založili v  roku 627 pred Kris-
tom v  týchto miestach prvú osadu s  názvom 
Epidamnos, aby ju neskôr Rimania premenovali 
na  Dyrrhachium. Odtiaľto vybudovali známu 
cestu Via Egnatia do  Solúna a  Konštantinopo-
la. Začiatkom 10. storočia bolo mesto súčasťou 
prvej bulharskej ríše, na  jeho konci už vládli By-
zantínci. Striedali sa tu panovníci zo Sicílie, Nea-
pola a  Benátok až do  roku 1501, kedy sa mesta 
rovnako ako celého Albánska zmocnili Turci. 
Do  roku 1912, kedy vzniklo nezávislé Albánsko, 
bolo súčasťou Osmanskej ríše. Z  rímskych čias 
tu nájdete zvyšky amfiteátra z  prelomu 1. a  2. 
storočia p.  n. l. a  rímske kúpele, v  centre mesta 
je zachovaná časť mestských hradieb a pevnosť 
Kalaja e Durrësit. Durrës je najrýchlejšie sa rozví-
jajúcim letoviskom v Albánsku. Turistický ruch je 
budovaný na pobreží zálivu, kde pozdĺž širokej, až 
30 km dlhej piesočnatej pláže, má svoje miesto 
množstvo hotelov, reštaurácií, barov a  diskoték. 

Tirana
Turecký paša Sulejman vydal v roku 1614 rozkaz 
založiť na mieste dnešnej Tirany osadu. Z nej po-
maly vyrástlo mesto, kde sa dobre darilo obcho-
du, a kde z rúk šikovných remeselníkov vychádzali 
pekné výrobky. Nad strechami obchodíkov sa ako 
obrovské ostrúhané ceruzky vypínali štíhle silue-
ty minaretov a  oblé kupoly mešít. Ich vybielené 
múry Albáncom stále pripomínali prítomnosť 
Turkov, ktorí viac ako štyri storočia kruto vládli ce-
lej krajine. Len z  úst do  úst sa medzi ľuďmi šírili 
povesti o hrdinských činoch kniežaťa Skanderbe-
ga, ktorý v polovici 15. storočia zjednotil albánske 
kniežatstvá a  bojoval za  ich samostatnosť. Dlho 
očakávaná chvíľa slobody prišla až v  roku 1912, 
kedy sa otvorila cesta k novému rozvoju. Srdcom 
dnešnej Tirany je námestie pomenované na po-
česť Skanderbega. Skromné domčeky ustúpili 
moderným budovám, ktorých ploché strechy 
súťažia s vrcholcami stále zelených stromov oži-
vujúcich Skanderbegovo námestie. Výrazne nad 
nimi vyčnieva len minaret a kupola mešity Hadži 
Ethem Beja s bohato zdobeným priečelím. Vedľa 
mešity stojí vysoká štvorhranná veža s hodinami, 
z  ktorej je pekný pohľad na  dva hlavné bulváre 
Tirany. Tiahnu sa zo Skanderbegovho námestia 
na sever a na juh a na ich chodníkoch možno ešte 
dnes stretnúť ľudí v tradičných albánskych krojoch. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 28° 30° 31° 28° 23°
More 21° 23° 25° 25° 24° 20° 

Rozloha 28.748 km2 Populácia 3.151.000
Hlavné mesto Tirana Mena lek

Albánsko sa úprimne teší každému 
návštevníkovi, ktorý sa nenechá odra-
diť rozporuplnými informáciami o tejto 
prekrásnej krajine a  príde si ju vychut-
nať takú, aká naozaj je: s  nespútanou 
a  očarujúcou prírodou, bohatou histó-
riou, bytostne hrdú na svojich predkov. 
Ak ste mali pocit, že v Európe už nie je 
čo objavovať a dovolenkovali ste už vo 
všetkých stredomorských krajinách, 
zastavte sa a  prelistujte si nasledujúce 
strany. Objavte spolu s  nami tento ne-
dotknutý kúsok Európy, krajinu, ktorá 
sa stáva ďalším hitom medzi najobľú-
benejsími dovolenkovými destináciami. 
Ak chcete zažiť exotiku v Európe, navští-
viť krásne, široké a dlhé pláže s jemným 
pieskom, spoznať krajinu nezasiahnutú 

masovým cestovným ruchom a  užiť si 
dobré služby a  výnimočne priaznivé 
a  nízke miestne ceny, Albánsko je tou 
pravou destináciou. Vybrali sme pre vás 
overené hotely pri krásnych plážach 
v strediskách Shëngjin a Durrës. Cesto-
vať môžete letecky, autobusom aj vlast-
nou dopravou. 

Okúsiť čaro nepoznaného, objaviť krásu 
zatracovaného, nájsť poklad tam, kde 

ho ostatní nehľadajú... Taká je odpoveď 
na otázku: Čo všetko môžem očakávať 

od Albánska? Albánsko je pripravené 
ukázať svetu svoje bohatstvá ukrývané 

vekmi a pochváliť sa čarovnými plážami 
v Shëngjine, Durrës, či na Albánskej 

riviére. Všadeprítomný nádych 
exotiky vás bezpochyby nadchne, 

a keď k tomu pridáte očarujúcu 
prírodu, a skvelú miestnu kuchyňu, 

Albánsko vás skutočne chytí za srdce. 
Moderná krajina s bohatou históriou 
a fascinujúcou prírodou či plážami sa 

teší obľube klientov a pevne veríme, že 
ponuka, ktorú sme pre vás opätovne 

pripravili, vás zaujme a Albánsko si 
zamilujete.

Plnené pečené papriky Trileçe
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Poloha: v letovisku Shëngjin • priamo pri dl-
hej a širokej piesočnatej pláži, od ktorej je ho-
tel oddelený len pešou promenádou • 6 km 
od mesta Lezhë • 50 km od hraníc s Čiernou 
Horou • 50 km od  príletového letiska Rinas 
v hlavnom meste Tirana

Ubytovanie: vkusne a  moderne zariadené 
priestranné 2-lôžkové izby s manželskou pos-
teľou s možnosťou jednej, resp. dvoch príste-
liek • rodinné izby s 2 oddelenými spálňami 
určené až pre 5 osôb (za príplatok) • časť izieb 
s výhľadom na bazén a s orientáciou na mor-
skú stranu (za príplatok) • klimatizácia • sat TV 
• malá chladnička • príslušenstvo (kúpeľňa, 
WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením • 

ubytovanie v  izbách superior 5* a de luxe v 
novovybudovanej časti hotela Rafaelo Re-
sort (za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: kom-
plex pozostáva z  viacerých 4* blokov a  no-
vovybudovaného 5* bloku • priestranný 
udržiavaný areál plný zelene s  atraktívnym 
bazénovým komplexom • vstupná hala 
s  recepciou • nová all inclusive reštaurácia • 
reštaurácia • bar • kaviareň • pizzeria • terasa • 
obchodík • zmenáreň • wifi • novovybudova-
ný vonkajší bazénový komplex (ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zdarma) • lekáreň 

Stravovanie: formou all inclusive

Rafaelo Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: **** /*****
webstránka: www.rafaelohotel.com

Naša mienka: neustále sa zlepšujúci a  rozvíjajú-
ci hotelový komplex Rafaelo Resort sa stal veľmi 
obľúbeným a  vyhľadávaným. Celý komplex má 
výbornú polohu priamo pri novej pobrežnej pro-
menáde ako stvorenej na  večerné prechádzky. 
Nájdete tu reštaurácie, kde si okrem albánskych 
špecialít môžete za veľmi výhodné ceny pochutiť 
aj na čerstvo pripravených rybách, či exotických 
morských plodoch. Dlhá a široká piesočnatá pláž 
je lemovaná barmi a kaviarňami pripravenými po-
núknuť vám osviežujúci nápoj. Nechajte sa zlákať 
jedným zo „sky-barov“ umiestnených na  najvyš-
ších poschodiach priľahlých budov, ponúkajúcich 
očarujúci a  úchvatný výhľad na  celé letovisko. 
Mladšia generácia uvíta možnosti zábavy na dis-
kotékach, tí starší večerný hudobný program 
na  hotelovej terase. Preto neváhajte a  prijmite 
prosím pozvanie do tohto úžasného hotela.

vShëngjin

izba Superior

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/albansko/rafaelo-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: prekrásna rozsiahla pláž s  jemným 
pieskom • možné 2 ležadlá a  1 slnečník 
na izbu (zdarma) • pozvoľný vstup do mora

Šport a  zábava: plážové atrakcie a  vodné 
športy na  pláži (za  poplatok) • večer živá 
hudba • diskotéka 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane vybraných nápojov • ľahký po-
poludňajší snack vo vyhradených hodi-
nách, počas dňa miestne pivo a  víno 
a  vybrané nealkoholické nápoje (voda, 
džús, malinovky) podávané v  hotelovej 
reštaurácii  • klienti ubytovaní v izbách su-

perior a de luxe sa využívajú novú reštau-
ráciu "Rafaelo DeLuxe", pričom ich all 
inclusive zahŕňa i miestny koňak a rakiju • 
slnečníky a  ležadlá pri bazéne aj na  pláži 
zdarma) • animačný program v slovenskom 
jazyku pre deti a dospelých 

SUN & FUN klub V  mesiacoch júl a au-
gust si vám dovoľuje-

me ponúknuť na  spríjemnenie vášho do-
volenkového pobytu klubové animácie. 
V  hoteli Rafaelo sa o  animačný program 
postará animátor našej CK. Veselé deti, to 
sú i spokojní rodičia a skvelá dovolenka.

Cenník » 395

tyh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 306 €/8 dní • od 468€/12 dní
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Ibiza depandance

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.harmoniahotelsgroup.com

Naša mienka: opätovne dávame do  pozornos-
ti obľúbený depandance hotela Albanian Star 
a to  depandance Ibiza, situovaný len pár krokov 
za hotelom. Klientov ubytovaných v Ibize poteší, 
predovšetkým skutočnosť, že všetky služby, vrá-
tane stravovania, čerpajú v  štvorhviezdičkovom 
hoteli Albanian Star. Útulný a  rodinne pôsobia-
ci interiér, kvalitné služby a dôraz na spokojnosť 
klientov v kombinácii s atraktívnou cenou a pre-
krásnou plážou depandance predurčujú k preži-
tiu príjemnej oddychovej dovolenky, ktorú si mô-
žete spestriť niektorým zo zaujímavých výletov.

Poloha: areál pri pláži len 50 metrov od krás-
nej pláže s jemným pieskom a s pozvoľným 
vstupom do  Jadranského mora na  okraji 
mesta Durrës • ľahká dostupnosť centra mes-
ta miestnou dopravou alebo taxíkom • non-
-stop lekáreň 30 m • 39 km od príletového le-
tiska Rinas • 42 km od hlavného mesta Tirana 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1, resp. 2 prísteliek • možnosť ubytovania 
v  rodinných izbách tvorených 2 spálňami 
(za  príplatok) • klimatizácia • TV • minibar 
(za poplatok) • wifi • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • balkón 

Vybavenie depandancov: areál pozostáva 
z  depandancov Ibiza a  Akileda a  hotela Al-
banian Star • klienti využívajú všetky služby 
štvorhviezdičkového hotela Albanian Star: 
vstupná hala s recepciou • fitness • reštaurá-
cia • bar • wifi (v spoločných priestoroch zdar-
ma) • bazén • terasa

Stravovanie: formou all inclusive (servírova-
né v reštaurácii hotela  Albanian Star)

Pláže: udržiavaná, krásna, dlhá a široká pláž 
s  jemným pieskom a s pozvoľným vstupom 
do  mora • ležadlá,   slnečníky (zdarma) a  in-
timitu poskytujúce lôžka s  baldachýnmi 
(za poplatok) 

Šport a  zábava: fitness v  hoteli Albanian 
Star • vodné športy a atrakcie na pláži (za po-
platok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou chutných švéd-

skych stolov vrátane vybraných nápojov • 
vo vyhradených hodinách popoludňajší 
snack • počas dňa vybrané miestne alkoho-
lické nápoje - víno, pivo, voda, džúsy, mali-
novky, káva a  čaj podávané v  hotelovej 
reštaurácii • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
aj na pláži

Cenník » 394

Durrës tuhod 272 €/8 dní • od 395 €/12 dní
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Albanian Star hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.harmoniahotelsgroup.com

Naša mienka: už rokmi overený hotel vás očarí 
predovšetkým neoceniteľnou polohou priamo 
na pláži a tak si pohodu môžete vychutnávať v 
bezprostrednej blízkosti mora, ale i pod plážový-
mi baldachýnmi. Terasa, v príjemnom tieni voňa-
vých borovíc, na ktorej sa odohráva denný a noč-
ný hotelový život ponúka bezstarostnú atmosféru  
a pohľad  na pláž  tiahnúcu sa až po mesto Durrës. 
Večer, keď zapadne slnko, vydajte sa do pulzujú-
cého mesta, kde na vás čakajú reštaurácie a bary 
s výbornou albánskou kuchyňou, ale i svedkovia 
dávnej minulosti - rímsky amfiteáter a hradby. 

Poloha: na  krásnej piesočnatej pláži s  po-
zvoľným vstupom do  mora vhodným aj 
pre neplavcov a  malé deti • na  okraji mes-
ta Durrës • ľahká dostupnosť centra mesta 
miestnou dopravou alebo taxíkom • 39 km 
od príletového letiska Rinas • 42 km od hlav-
ného mesta Tirana 

Ubytovanie: moderné a  elegantné 2-lôž-
kové izby s  možnosťou prístelky • indivi-
duálne nastaviteľná klimatizácia • TV • wifi 
pripojenie zdarma • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a  WC) • 
sušič na vlasy • minibar (za príplatok) • bal-
kón s posedením • izby s výhľadom na more 
(za príplatok) 

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s  recepciou • wifi pripojenie v izbách i ve-
rejných hotelových priestoroch (zdarma) 
• internetový kútik • zmenáreň • café bar 
s  posedením na  terase s  priamym výhľa-
dom na more • a´la carte reštaurácia • bazén 

• fitnes centrum • konferenčná miestnosť • 
bar pod strechou hotela s panoramatickým 
výhľadom na celý záliv • parkovisko • lekár • 
nonstop lekáreň v blízkosti hotela

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere 
formou švédskych stolov bez nápojov.

Pláže: krásna a udržiavaná hotelová piesoč-
natá pláž s  jemným pieskom a  pozvoľným 
vstupom do  mora vhodným aj pre malé 
deti a  neplavcov • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne i na pláži zdarma • štýlové plážové 
ležadlá s baldachýnmi (za poplatok) 

Šport a  zábava: fitnes centrum • na  pláži 
výber vodných atrakcií a  vodných športov 
(za poplatok) 

Cenník » 395

tugv Durrësod 279 €/8 dní • od 408 €/12 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/albansko/albanian-star/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: priamo na pláži s jemným pieskom 
a  s  pozvoľným vstupom do  Jadranského 
mora • na okraji mesta Durrës - najstaršieho 
a  druhého najväčšieho mesta v  Albánsku 
s  množstvom historických pamiatok • ľahká 
dostupnosť centra mesta miestnou dopra-
vou alebo taxíkom • 39 km od  príletového 
letiska Rinas • 42 km od  hlavného mesta Ti-
rana • možnosti zaujímavých fakultatívnych 
výletov 

Ubytovanie: priestranné a  moderne zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prí-
stelky • individuálne nastaviteľná klimatizácia 
• zabudovaný trezor • satelitná TV s plochou 
obrazovkou • telefón • wifi pripojenie • mi-

nibar (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 novovybudovanom depandance, v ktorom 
sa nachádzajú 2-lôžkové izby s možnosťou až 
dvoch prísteliek • klimatizácia • sat TV • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • sušič na vlasy

Vybavenie hotela: moderné budovy ukryté 
v prekrásnej a udržiavanej hotelovej záhrade 
• vstupná hala s  recepciou a  s  možnosťou 
posedenia •  zmenáreň • reštaurácia • bar • 
vonkajší bar s terasou • rozľahlý bazén v tro-
pickom štýle lemovaný palmami a  borovi-

Dolce Vita hotel a depandance

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hoteldolcevita.al

Naša mienka: na okraji vibrujúceho mesta Dur-
rës, priamo pri krásnej širokej piesočnatej pláži, 
nájdete štýlový hotel Dolce Vita. Jeho dominan-
tou je krásna a  udržiavaná záhrada plná zelene 
s veľkým tyrkysovým bazénom, postavená v tro-
pickom štýle a ako stvorená na  vychutnávanie 
vašich vzácnych dovolenkových chvíľ. Osvieže-
nie nájdete v bare v tieni borovíc, večerné rozptý-
lenie a zábavu vám zase môže priniesť hotelová 
diskotéka. Letnú pohodu doplňte o  návštevu 
centra mesta Durrës s nespočetným množstvom 
dovolenkových atrakcií a historických pamiatok, 
obchodíkov so suvernírmi, prístavom, či s nád-
hernou pobrežnou promenádou plnou reštaurá-
cií a barov, aby ste aspoň trošku nazreli do minu-
losti tohto starobylého prístavu a spoznali kúsok 
dejín, na  ktoré sú Albánci tak nesmierne a  prá-
vom hrdí.

vDurrës

https://tiptravel.sk/dovolenka/albansko/dolce-vita/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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cami • detský bazén • terasa na slnenie s le-
žadlami a slnečníkmi pri bazéne s výhľadom 
na tyrkysové more (zdarma) • kryté pódium 
využívané na  večerné hotelové programy 
a diskotéky 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: udržiavaná dlhá a  široká pláž s  jem-
ným pieskom a  s  pozvoľným vstupom 
do  mora vhodná i pre deti a neplavcov • 
ležadlá a  slnečníky (zdarma) • vodné športy 
a atrakcie na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: diskotéky • rôzne vod-
né športy na  pláži (za  poplatok) • večerný 

program v hotelovom režime 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane vybraných nápojov • ľahký po-
poludňajší snack vo vyhradených hodi-
nách, počas dňa pivo a víno miestnej 
produkcie, ako aj   vybrané nealkoholické 
nápoje (voda, džús, malinovky) podávané 
v hotelovej reštaurácii • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne aj na pláži zdarma  • wifi pripoje-
nie

Cenník » 395

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 320€/8 dní • od 504 €/12 dní
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Leonardo hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelleonardo.al

Naša mienka: jeden z najobľúbenejších hotelov 
je situovaný len pár krokov od  nádhernej pie-
sočnatej pláže. Jeho výhodná poloha ponúka 
mnoho možností využitia voľného času počas 
horúcich prázdninových dní, ako aj počas let-
ných romantických večerov. Je skvelým miestom 
pre tých, ktorí sa rozhodli dovolenku preleňošiť 
pri bazéne či krištáľovo čistom mori. Zároveň je 
aj vynikajúcim východiskovým bodom pre tých, 
ktorí chcú spoznávať krásu, kultúru a históriu nie-
len nádherného mesta Durrës, ale aj celej úžas-
nej krajiny, akou Albánsko nepochybne je. 

Poloha: tento útulný a  veľmi vyhľadávaný 
hotel je situovaný len niekoľko metrov od 
piesočnatej pláže v meste Durrës • pláž je 
ideálna aj pre neplavcov a malé deti kvôli po-
zvoľnému vstupu do   mora • ľahká dostup-
nosť centra mesta • autobusová zastávka 
10 m od  hotela • 35 km od  hlavného mesta 
Tirana 

Ubytovanie: priestranné a  útulne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej, resp. 
dvoch prísteliek • individuálne ovládaná kli-
matizácia • trezor na izbe • káblová TV s plo-
chou obrazovkou • telefón • wifi internetové 
pripojenie (zdarma) • minibar (za  poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón (za príplatok) 
v dvojlôžkovej izbe • časť izieb s orientáciou 
na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • výťah • elegantná reštaurácia 
• bar • wifi pripojenie na internet (zdarma) • 

zmenáreň • vonkajší bazén s  ležadlami a  sl-
nečníkmi (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: rozľahlá udržiavaná pláž s  jemným 
pieskom s pozvoľným vstupom do mora, 
ideálna i pre malé deti a neplavcov • ležadlá 
a slnečníky (zdarma) 

Šport a  zábava: plážové atrakcie a  vodné 
športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane vybraných nápojov • ľahký po-
poludňajší snack vo vyhradených hodi-
nách • počas dňa pivo a  víno miestnej 
produkcie a vybrané nealkoholické nápoje 
(voda, džús, malinovky) podávané v hote-
lovej reštaurácii • slnečníky a ležadlá na 
pláži zdarma

Cenník » 395

tuhDurrës od 279 €/8 dní • od 442 €/12dní
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Horizont hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: harmoniahotelsgroup.com

Naša mienka: novinka v našej ponuke, moder-
ný hotel Horizont, otvorený v apríli 2017, sa hlá-
si k hotelovej sieti Harmonia Hotels Group a je 
ideálnou voľbou pre vaše chvíle oddychu. Môžte 
leňošiť na nádhernej pláži pod albánskym sln-
kom, dopriať si chvíle aktívnej dovolenky vo fit-
ness centre či nechať rozmaznávať svoje zmysly 
vynikajúcimi jedlami albánskej i medzinárodnej 
kuchyne. A ak ani to nebude stačiť, odpočúčame 
navštíviť i centrum mesta Durrës s  jeho prísta-
vom, historickými pamiatkami a prekrásnou po-
brežnou promenádou. 

Poloha: 5 km od centra mesta Durres •  
pár krokov od prekrásnej pláže s  jemným 
pieskom a  pozvoľným vstupom do mora • 
35 km od príletového letiska Rinas • autobu-
sová zastávka 50 m od hotela

Ubytovanie: elegantne a moderne zariade-
né priestranné 2-lôžkové izby s  možnosťou 
prístelky • individuálne nastaviteľná klimati-
zácia • telefón • satelitná TV • minibar (za po-
platok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy 
• balkón alebo terasa • výhľad na  tyrkysové 
more a bazén (za príplatok) • wifi (zdarma) 

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s recepciou • elegantná reštaurácia ponúka-
júca jedlá albánskej a medzinárodnej kuchy-
ne • lobby bar • bar pri bazéne • 2 výťahy • 
vonkajší sladkovodný bazén s oddelenou 
časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne zdarma • fitness centrum, masáže a  sauna 
(za poplatok) • trezor na recepcii (za popla-

tok) • konferenčná miestnosť • obchodík so 
suvenírmi • služby čistiarne a práčovne (za 
poplatok) • wifi pripojenie • parkovisko 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora vhodná i pre neplavcov a 
malé deti • slnečníky a ležadlá zdarma • plá-
žové vodné športy a atrakcie (za poplatok) 

Šport a  zábava: výber rôznych vodných 
športov na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • ľahké 

občerstvenie v hotelom vyhradených ho-
dinách • počas dňa nealkoholické a vybra-
né lokálne alkoholické nápoje v bare pri 
bazéne • wifi na izbách a hotelových verej-
ných priestoroch • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne i na pláži zdarma

Cenník » 395

tugv Durrësod 272 €/8 dní • od 422€/12 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/albansko/horizont/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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SOFIA
Burgas

Slnečné pobrežie
Sveti Vlas

Elenite

Pomorie

Primorsko

Zlaté piesky

Varna

Ako touroperátori s  dlhoročnými skú-
senosťami a stabilnými bulharskými 
partnermi vám môžeme ponúknuť tie 
najvyhľadávanejšie a  najznámejšie le-
toviská. Každým rokom sa zlepšujúce 
a  kvalitnejšie služby, ktoré môžu kon-
kurovať i  turistickým stáliciam, sú pri-
pravené plniť vaše sny o “bezstarostnej 
dovolenke za rozumný peniaz“. Dopraj-
te si kráľovský pocit. Vyskúšajte jazdu 
kočiarom, spustite sa toboganmi v nie-
ktorom z  vodných svetov, zalietajte si 
na rogale. A určite ochutnajte zo širokej 
a  kvalitnej ponuky tunajších reštaurá-
cií, kde vám pripravia tradičný šopský 
šalát, či pečenú rybu s opekanou cu-
ketou. Nič nie je slovenskému turistovi 
finančne nedostupné. Deň sa tu nikdy 
nekončí. Západom slnka sa začína tá 

pravá zábava. Postará sa o to množstvo 
diskoték, kaviarní a barov na 4 km dlhej 
promenáde Slnečného pobrežia. Kto si 
chce skôr zaleňošiť, tomu odporúčame 
jedno z  pokojnejších stredísk Elenite, 
Sveti Vlas, Primorsko či Pomorie. Do na-
šej pestrej ponuky kvalitných letovísk 
sme tento rok opäť zaradili aj výnimoč-
né Zlaté piesky. Stačí si vybrať jeden zo 
spôsobov dopravy - diaľkový klimatizo-
vaný autobus alebo lietadlo, počet dní 
na koľko sa chcete nechať uniesť z rea-
lity a hotel, ktorý vyhovuje práve vašim 
potrebám svojimi službami. Bulharsko 
čaká len na vás, nechajte sa očariť.

Bulharsko je opäť v móde. Hľadáte jednu 
z cenovo najvýhodnejších destinácií pre 
našinca? Už viac nehľadajte. Postaráme 

sa o váš nevšedný zážitok z dovolenky. So 
svojím príjemne teplým podnebím počas 

letných mesiacov, no bez extrémnych 
horúčav, ponúka priestor na zábavu počas 
dňa i noci. Atrakcie, ktorých je tu nespočet, 
vám vlejú novú energiu. Oddych v podobe 

ničnerobenia alebo kultúrne, historické 
a prírodné pamätihodnosti - i pre vás má 

tento kúsok zeme čo ponúknuť. Bulharsko 
je krajina nekonečných možností. 

Zlaté piesky 
Severne od  vznešenej a  historickej Varny sa na-
chádzajú dovolenkové letoviská, ktoré sa odlišujú 
od svojich kolegov na Slnečnom pobreží. Nájdete 
tu najmä zachovalé prírodné lesoparky a do nich 
zasadené hotely. Zlaté piesky sú celé obklopené 
zeleňou, a sú vyhľadávané a mimoriadne obľúbe-
né hlavne pre ich príjemné ovzdušie i  počas ho-
rúcich letných dní a dlhé zlatisté piesočnaté pláže. 
V  samotnom centre nechýba zábava v  podobe 
diskoték a barov. Nájdete tu rušné mesto, ale zá-
roveň pokojné záhradné zátišia a  kochajúcich sa 
dovolenkárov. Tu je oddych na prvom mieste.

Elenite 
Stredisko Elenite je situované na  južnom pobre-
ží Čierneho mora, asi 40 km od  letiska v  Burgase 
a 10 km od Slnečného pobrežia. Očarí vás jedineč-
nou kombináciou krištáľovo čistej vody a hôr. Roz-
prestiera sa na 800 metrov dlhej pláži, ktorú lemujú 
jemne zvlnené kopce udržujúce príjemné ovzdu-
šie aj počas slnkom rozhorúčených letných dní. 
Elenite má priame autobusové spojenie so Slneč-
ným pobrežím i  Nesebarom. Ak túžite so svojimi 
blízkymi stráviť pár ničím nerušených dní v úkryte 
pokojnej zátoky obklopenej rozľahlými zelenými 
kopcami, Elenite je pre vás tá správna voľba. 

Slnečné pobrežie 
Slnečné pobrežie je najväčšie a  najobľúbenejšie 
bulharské letovisko, ktoré určite splní vaše predsta-
vy o  ideálnej dovolenke. Stretnete sa tu s maleb-
nou krajinou obklopujúcou štýlové hotely, ako aj 
moderné centrum letoviska. Výnimočná široká pláž 
z jemného piesku, lemovaná piesočnými dunami, 
je niekoľko kilometrov dlhá a siaha až po mestečko 
Nesebar. Pozvoľný vstup do mora iste ocenia rodi-
ny s deťmi a aj menej odvážni plavci. Stredisko je 
držiteľom medzinárodného ocenenia “Modrá vlaj-
ka“ za čistotu mora, pláže i prírodného prostredia. 

Sveti Vlas 
Sveti Vlas je pokojné letovisko situované na úpätí 
pohoria Stará Planina, vzdialené cca 4 km od Slneč-
ného pobrežia. Najväčším lákadlom sú piesočnaté 
pláže s očarujúcim výhľadom na históriou dýcha-
júci Nesebar. V srdci tohto malého letoviska sa na-
chádza novovybudované centrum s  obchodíkmi 
a reštauráciami. Milovníci nočného života nájdu už 
aj na tomto pokojnom mieste štýlové bary a dis-
kotéky. Ak však zatúžite po  rušnejšej atmosfére 
skutočne veľkého strediska, susedné živé Slnečné 
pobrežie je ľahko dostupné autobusom i peši. 

Pomorie
Prímorské balneologické mestečko Pomorie je jed-
ným z  najstarších miest v  Bulharsku. Okrem vý-
hodnej polohy a krásnej pláže s liečivým pieskom, 
obmývanej priezračnými morskými vlnami, sem 
klientov láka i  soľné jazero preslávené svojimi zá-
zračnými liečivými účinkami. Čarovný zelený park 
s mestským trhoviskom, množstvom kaviarničiek, 
stánkov a  obchodíkov tvorí centrum pešej zóny, 
ktorá vás dovedie až k romantickému rybárskemu 
prístavu s  prímorskou promenádou a  s  pestrofa-
rebnými loďkami. Raritou sa jednoznačne stala pláž 
s čiernym pieskom.

Primorsko
Mestečko Primorsko leží na  malom polostrove, 
50 km južne od mesta Burgas. V okolí Primorska sa 
nachádza mnoho pozostatkov starobylých miest. 
Primorsko lemujú dve piesočnaté pláže s pozvoľ-
ným vstupom do  mora, ktoré ponúkajú turistom 
zážitky v  podobe množstva vodných atrakcií. 
Stredisko je obľúbeným dovolenkovým miestom 
mnohých Čechov a  Slovákov. V  severnej časti sa 
nachádza jedna z najväčších prírodných rezervácií 
Bulharska - Ropotamo. Absolvovať výlety môžu tu-
risti aj do neďalekých miest, napríklad starobylého 
Sozopolu či mestečka Kiten.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 27° 31° 32° 27° 23°
More 18° 22° 25° 26° 23° 19°

Rozloha 110.993 km2 Populácia 7.154.000
Hlavné mesto Sofia Mena bulharský lev

Milinka - slaný syrový koláč Zapečený baklažán
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Poloha: v srdci letoviska Zlaté piesky • približ-
ne 30 minút od letiska vo Varne • len 30 km 
od  historického mesta Balčik s  botanickou 
záhradou • rušné centrum 10 minút pešou 
chôdzou • 5 minút od aquaparku Aquapolis

Ubytovanie:  elegantne a komfortne zaria-
dené dvojlôžkové izby so Sweet Dreams® 
matracmi a s 1 prístelkou • izby s výhľadom 
na  more (za  príplatok) • klimatizácia •  SAT 
TV s HD programami •  telefón • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • žehliaca doska a žeh-
lička •  stojan na  bielizeň •  balkón alebo te-
rasa • wifi • minibar (naplnenie za poplatok) 
• set na  prípravu kávy a  čaju • rádiobudík 
s MP3 konektorom • trezor (zdarma) • väčšie 
rodinné izby s  možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek •  apartmány pozostávajúce z  oddelenej 
spálne a obývačky s možnosťou 2 prísteliek • 
apartmány sú vybavené naviac kuchynským 
kútikom a jedálenským pultom so stoličkami 
a druhou kúpeľnou pozostávajúcou z WC

Vybavenie hotelového komplexu: vzne-
šený hotelový rezort s  areálom zasadeným 
do  prírody, obklopený lesmi a  zeleňou 
•  pozostáva z  2 hotelov: 4*+ DoubleTree by 
Hilton a  4* hotel Helios SPA • vstupné haly 
s  recepciou • zmenáreň • hlavná reštaurácia 
•  2 koktail bary (lobby bar, bar s  vonkajším 
posedením) • bar pri bazéne • Apolo night 
club - večerné vystúpenia a zábava • à la car-
te reštaurácia Dionysus • 2 vonkajšie bazény 
s  oddelenou časťou pre deti a  kĺzačkami 
(slnečníky a  ležadlá pri bazénoch zdarma) • 
priestranný vnútorný bazén  •  wifi v  celom 
hoteli (zdarma) • vysokorýchlostný internet 
(za  poplatok) •  3 výťahy, z  toho jeden pa-
noramatický • detský klub • detské ihrisko • 
biliard • stolný tenis (zdarma) • multifunkčné 
športové ihrisko •  fitnes (24 hod.  zdarma) • 
spa a  wellness centrum Aphrodite • fínska 
a parná sauna (zdarma) • hotelové parkovisko 
(za poplatok) 

 

DoubleTree by Hilton hotel

oficiálne hodnotenie: ****+
webstránka: www.doubletree3.hilton.com

Naša mienka: vitajte na  mieste „kde malé veci 
znamenajú všetko“ - motto hotela DoubleTree zo 
siete Hilton™ vás presvedčí, že nejde len o frázu. 
Počnúc teplým cookie koláčikom na  privítanie, 
ochotný personál, priestranné a moderne zaria-
dené izby so Sweet Dreams® matracmi, na kto-
rých sa vyspíte do ružova, či 24h fitness centrum, 
alebo súkromná hotelová pláž a mohli by sme 
pokračovať. Najlepšie však bude, keď sa prídete 
presvedčiť na vlastné oči do tohto zeleňou posia-
teho letoviska na brehu Čierneho mora menom 
Zlaté piesky. 

vZlaté piesky

hotelová pláž Nirvana

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/doubletree-by-hilton/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: raňajky formou švédskych sto-
lov • možnosť priplatiť si stravovanie formou 
polpenzie alebo all inclusive

Pláže: piesočnaté, čisté pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora • 5 minút chôdze od kom-
plexu je najbližšia pláž (slnečníky a  ležadlá 
za  poplatok) •  vzdialenejšia hotelová pláž 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma pre ultra all 
inclusive klientov je dostupná pravidelnou 
dopravou, ktorú zabezpečuje hotel (plážový 
bar za poplatok)

Šport a  zábava: denné i večerné hotelové 
animácie pre deti a dospelých • detský klub • 
detské ihrisko • športové multifunkčné ihrisko 
• vodné šmykľavky pri bazéne • fitnes centrum 
• stolný tenis • biliard • spa a wellness centrum • 
rôzne vodné športy a atrakcie na pláži (za po-
platok) • veľký aquapark v blízkosti hotela   

ultra all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re podávané formou 

švédskych stolov vrátane nápojov • špecia-
lity miestnej i  medzinárodnej kuchyne • 
miestne a importované alkoholické nápoje 
(rum, vodka whisky, pivo, víno atď.) a mie-
šané drinky • nealkoholické nápoje • teplé 
nápoje (káva, čaj, horúca čokoláda, cap-
puccino) •  počas dňa snack, ľahšie občer-
stvenie, koláčiky a  zmrzlina •  ležadlá a  sl-
nečníky pri hotelových bazénoch • detský 
klub • sauny - fínska a parná • stolný tenis • 
fitnes • slnečníky a  ležadlá na  hotelovej 
pláži Nirvana a 1,5l minerálnej vody denne 
na izbu

Cenník » 399

apartmán

tih

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 202 €/8 dní
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Poloha: hotelový rezort je situovaný vo 
vyhľadávanom a  prestížnom letovisku Zla-
té piesky •  30 km od  letiska vo  Varne •  pri-
bližne 20 km od centra Varny s možnosťou 
nákupov, výletov a  množstva historických 
pamiatok (autobusová zastávka v  blízkosti 
hotela) • 5 minút od najbližšej zlatistej pie-
sočnatej pláže • súkromná hotelová pláž 
Nirvana je dostupná hotelovým minibusom    
(k dispozícii zdarma)

Ubytovanie: komfortný 4* hotelový re-
zort pozostávajúci z  2 budov - Helios SPA 
a  DoubleTree, patriaci pod svetoznámu 
značku Hilton hotels s  priestranným, no 
útulným areálom zasadeným do  bujného 
lesoparku • elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 prístelky • klimatizácia 
•  TV • telefón • minibar •  vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) 
•  sušič na  vlasy • balkón alebo terasa s  po-
sedením • väčšie rodinné izby s možnosťou 
až 2 prísteliek • priestranné apartmány sa 

skladajú zo samostatnej spálne a obývačky 
s možnosťou až 2 prísteliek • izby s krásnym 
výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového rezortu: priestran-
ná vstupná hala s  recepciou • zmenáreň 
• hlavná reštaurácia Poseidon • pool bar • Ar-
temis juice bar • Apollo night klub • á la carte 
reštaurácia Dionysus •  2 vonkajšie bazény 
s oddelenou časťou pre deti a šmykľavkami 
• slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • 
trezory na recepcii (za poplatok) • wifi v lob-
by (zdarma) • výťahy • sprchy pri bazénoch 
•  vnútorný bazén • detský klub • detské ih-
risko • biliard • stolný tenis (zdarma) • fitness 
centrum (zdarma) • Spa a wellness centrum 
Aphrodite Beauty Spa (k dispozícii za popla-
tok) • sauna - fínska, parná (zdarma) • solá-
rium • menšie obchodíky • hotelové parko-
visko (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Helios Spa hotel  
oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.helios-spa.com

Naša mienka: znovu zaradeným letoviskom 
v našej ponuke sa i túto sezónu stali Zlaté piesky. 
V unikátnom zelenom prostredí nebude i tento-
krát chýbať hotel Helios Spa, pomenovaný podľa 
gréckeho boha slnka Hélia. Nachádza sa v kom-
plexe, ktorý pozostáva z  priestranného spoloč-
ného areálu a dvoch hotelových budov: Doub-
leTree a  Helios Spa. Oba sa vyznačujú vysoko 
kvalitnými službami a širokou paletou možností 
na relax. Helios Spa má však pre vás ešte čosi na-
vyše. Aphrodite Beauty Spa a liečebná klinika sa 
nachádza práve tu a je jedinečné miesto pre zo-
tavovanie a omladzovanie. 

vZlaté piesky

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/helios-spa/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: široká zlatistá piesočnatá pláž s nád-
herným teplým pieskom a pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným i pre deti a menej 
zdatných plavcov • najbližšia mestská pláž je 
vzdialená približne 5 minút od hotelového 
komplexu, dostupná priamym chodníkom 
cez lesopark, slnečníky a  ležadlá (za popla-
tok) • na súkromnej hotelovej pláži Nirvana 
sú ležadlá a slnečníky (zdarma) • pláž je do-
stupná hotelovým minibusom v  pravidel-
ných intervaloch, vyžaduje sa rezervácia na 
recepcii (k dispozícii zdarma) • plážový bar 
(za poplatok)

Šport a zábava: denné a večerné hotelové 
animácie pre deti aj pre dospelých • večer-
ný zábavný program v  Apollo night clube 
• detský klub • detské ihrisko • fitness cen-
trum •  stolný tenis • biliard • multifunkčné 
ihrisko pre loptové hry • spa a wellness cen-
trum • adrenalínové vodné športy a atrakcie 
na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re podávané formou 

švédskych stolov vrátane nápojov • špecia-
lity miestnej i  medzinárodnej kuchyne • 
ľahšie občerstvenie počas dňa • od 10:00 
do 23:00 hod. sú podávané miestne a im-
portované alkoholické nápoje (napr. vod-
ka, rum, whisky, brandy, biele a  červené 
víno, pivo, koktaily, atď.), nealkoholické 
a teplé nápoje (káva, čaj, horúca čokoláda, 
cappuccino) • počas dňa koláčiky a zmrzli-
na • ležadlá a slnečníky pri bazénoch • det-
ský klub • stolný tenis • fínska a parná sauna 
• plážové ležadlá so slnečníkmi na hotelo-
vej pláži Nirvana • 1,5 l minerálnej vody 
denne na izbu 

Cenník » 401

hotelová pláž Nirvana

tig

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 234 €/8 dní
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Elena hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.elenahotel.eu

Naša mienka: minulou sezónou overené le-
tovisko Zlaté piesky vám s radosťou prináša i 
túto sezónu hotel menom Elena. Tak ako každá 
žena, i hotel má svoju osobnosť, ktorá uchváti 
už pri vstupe. Budova a areál sú veľmi decentne 
umiestnené do čarokrásnej zelene poskytujú-
cej intimitu, ktorú si na svojej dovolenke zaslú-
žite. Kombináciou ihličnatých lesov a zlatistých 
pieskových pláží dosahuje slovo oddych nový 
rozmer. Hotel Elena tomu jednoznačne prispie-
va napríklad svojim 24 hodinovým all inclusive 
servisom v kombinácii s kvalitným ubytovaním. 

Poloha: v širšom centre lukratívneho letoviska 
Zlaté piesky • cca 200 m od rušnej promenády 
• cca 200 m od piesočnatej pláže • pravidelné 
spojenie autobusom s  historicko-kultúrnym 
a prístavným centrom Bulharska - mestom 
Varna 

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s  1, resp. 2 prístelkami s orientaciou na 
park alebo morskú stranu (za príplatok) •  kli-
matizácia • TV • minibar • telefón • sušič na vla-
sy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou a WC) • trezor (za poplatok) • bal-
kón s posedením

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s  recepciou •  zmenáreň •  úschovňa batožiny 
• lobby bar • coctail bar • kaderníctvo • štýlová 
reštaurácia s vonkajšou terasou • bazén s od-
delenou časťou pre neplavcov • bar pri bazéne 
• vnútorný bazén • masážna sprcha • wifi • poži-
čovňa áut • parkovanie pri hoteli (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: 200 m vzdialená zlatistá, piesočnatá 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok) • štýlové plážové bary

Šport a  zábava: internetový kútik • masáže 
• sauna • stolný tenis (zdarma) • fitnes centrum 
• vodné športy na  pláži: parasailing, vodné 
lyže, jazda za člnom na banáne (za poplatok)

all inclusive 24 hod. all inclusive - ra-
ňajky, neskoré raňajky, 

obedy a večere sú servírované formou chut-
ných a bohatých švédskych stolov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje podáva-
ne počas dňa aj noci •  ľahké občerstvenie 
počas dňa • polnočný snack • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne • hotelové animácie

Cenník » 402

tugZlaté piesky od 279 €/8  dní
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Perunika hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.perunika.com 

Naša mienka: ak si chcete užiť letné chvíle pri 
mori v  kombinácii so zelenou vegetáciou lesa, 
tak sú Zlaté piesky so svojím hotelom Perunika 
to pravé miesto. Neveľký, no o to viac atraktívnej-
ší, takmer rodinný hotel si obľúbite najmä vďaka 
jeho útulnosti a jedinečnej polohe. Od najbližšej 
pláže to budete mať len 150 m a do centra Zla-
tých pieskov, ktoré je vyhľadávané najmä pre 
možnosti nákupov, či nočné vychádzky s priateľ-
mi za dobrou zábavou, stačí len vyjsť z hotela. Le-
ňošenie vám pôjde najlepšie pri hotelovom ba-
zéne zasadeného do čarokrásnej tichej záhrady.

Poloha: vstup z  rušnejšej promenády plnej 
obchodíkov a barov v centre svetoznámeho 
strediska Zlaté piesky • 150 m od piesočnatej 
pláže • pravidelné autobusové spojenie s ná-
kupným a  historickým strediskom čierno-
morského pobrežia - mestom Varna

Ubytovanie: účelne zariadené 2 - lôžkové 
hotelové izby s  možnosťou jednej prístelky 
• centrálna klimatizácia • telefón • TV • chlad-
nička resp. minibar •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC) • sušič 
na vlasy • balkón

Vybavenie hotela: útulná vstupná hala s re-
cepciou • trezor (za  poplatok) • zmenáreň • 
výťah • hotelová reštaurácia s  rodinnou at-
mosférou •  letná terasa s  barom a  posede-
ním ústiaca priamo do  udržiavanej záhrady 
• bazén s oddelenou detskou časťou • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne (zdarma) • nočný ka-
raoke bar • fitnes • sauna • práčovňa • lekáreň 

Stravovanie: formou all inclusive • raz 
do týždňa bulharská kuchyňa a dary mora

Pláže: slnkom zaliata pláž vzdialená len 
150 m • slnečníky a ležadlá (za poplatok) 

Šport a zábava: biliard • šipky (zdarma) • po-
žičovňa áut • stolný tenis •  v  okolí hotela sa 
nachádza nespočetné množstvo kultúrneho 
i  spoločenského vyžitia • bary, reštaurácie, 
obchodíky • v letovisku je aquapark

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú servírované formou 

švédskych stolov v  hotelovej reštaurácii 
s terasou, vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • v doobedňaj-
ších hodinách sa podáva zmrzlina • v poo-
bedných sendviče, koláčiky a káva

Cenník » 400

tug Zlaté pieskyod 218 €/8 dní 
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Poloha: rozľahlý hotelový rezort je situovaný 
v novej časti pokojnejšieho letoviska Pomo-
rie •  cca 20 km od  letiska v  Burgase •  20 km 
od živého Slnečného pobrežia a historického 
mestečka Nesebar • v  blízkosti autobusovej 
zastávky s  pravidelným autobusovým spo-
jením s  okolitými strediskami • priamo pri 
krásnej piesočnatej pláži • aquapark Sunset 
v tesnej blízkosti hotela (vstup za poplatok)

Ubytovanie: pompézny hotelový rezort 
s  areálom ústiacim na  priestrannú piesoč-
natú pláž pozostáva zo 6 hotelov: luxusné 5* 
hotelové časti pomenované podľa písmen 
gréckej abecedy: Alpha, Beta, Sigma, Delta, 
Eta a útulný 4* hotel Sunset Family, ktorý sa 
nachádza vedľa 5* časti • elegantne a kom-
fortne zariadené dvojlôžkové apartmány po-
zostávajúce zo spálne a obývačky s možnos-
ťou jednej alebo dvoch prísteliek • apartmány 
sú zariadené: kuchynským kútom - sporák, 
chladnička s  mrazničkou, mikrovlnná rúra 
(za  poplatok) • jedálenský stôl so stoličkami 

• trezor (za  poplatok) • klimatizácia •  SAT TV 
•  telefón •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa

Vybavenie hotelového rezortu: vstup-
né haly s  recepciou • zmenáreň •  4 hlavné 
reštaurácie •  10 koktail barov a  kaviarní vrá-
tane Vitamin baru a Viedenskej cukrárne • 4 à 
la carte reštaurácie (talianska - Venezia, fran-
cúzska - La Boheme, ázijská - Asia, rybia - Me-
diterraneo) • 4 vonkajšie bazény s oddelenou 
časťou pre deti a  kĺzačkami (slnečníky a  le-
žadlá pri bazénoch zdarma) • wifi pripojenie 
na recepcii hotelov Sigma a Eta • počítačová 
miestnosť (za poplatok) • výťahy • sprchy pri 
bazénoch • vnútorný bazén • detský vnútor-
ný bazén s kĺzačkou • jacuzzi • detský klub • 
detské ihrisko • bowling • biliard • stolný tenis 
(zdarma) • aqua gymnastika • fitnes (za  po-
platok) • spa a wellness centrum • sauna - fín-
ska, infračervená, bylinková • solárium • salón 
krásy (kaderníctvo, manikúra, pedikúra, koz-

Sunset Beach hotel. komplex

oficiálne hodnotenie: **** / *****
webstránka: www.sunsetresort.bg

Naša mienka: tento unikátny rozprávkový ho-
telový komplex nájdete priamo pri 400 metrov 
dlhej prírodnej piesočnatej pláži v  novej časti 
letoviska Pomorie. Radí sa do  kategórie najväč-
ších a  najexkluzívnejších rezortov na  pobreží 
Čierneho mora. Pozostáva zo šiestich viacpodlaž-
ných elegantných hotelov ponúkajúcich vkusné 
ubytovanie a vynikajúce služby. K neoddeliteľnej 
súčasti areálu patrí starostlivo udržiavaná zá-
hrada s  množstvom exotických stromov a  kve-
tinových záhonov popretkávaných kľukatými 
chodníčkami. 

vPomorie

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/sunset-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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metika) • menšie obchodné centrum • parko-
vanie pri hoteli (zdarma) • podzemná garáž 
(za poplatok) • aquapark Sunset (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s  liečivým 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora 
vhodným pre menej odvážnych plavcov, či 
neplavcov a rodiny s deťmi, je len pár metrov 
vzdialená od hotelového komplexu • ležadlá 
a slnečníky na pláži zdarma pre klientov uby-
tovaných v 5* časti Sunset Resort (za popla-
tok pre klientov ubytovaných v 4* časti Sun-
set Family) 

Šport a  zábava: denné a  večerné hote-
lové animácie pre deti aj pre dospelých • 
detský klub • detské ihrisko • fitnes centrum 
• bowling • stolný tenis • biliard • spa a well-
ness centrum •  plážový volejbal • prenájom 
bicyklov • adrenalínové vodné športy a atrak-
cie na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere po-

dávané formou pestrých, bohatých a chut-
ných švédskych stolov vrátane nápojov •  
24 hodinový all inclusive servis • špeciality 
miestnej i medzinárodnej kuchyne • ľahšie 
polnočné občerstvenie • počas celého dňa 
sú podávané miestne alkoholické nápoje 
(rôzne likéry, anízovka, gin, vodka, rum, 
whisky, brandy, biele a červené víno, pivo, 
koktaily, atď.), nealkoholické nápoje (4 
druhy nealko nápojov, minerálna voda, 3 
druhy džúsov) a  teplé nápoje •  tematický 
večer 2 krát do týždňa • počas dňa koláčiky 
a zmrzlina • plážové osušky, ležadlá s pod-
ložkami a  slnečníky pri bazénoch hotelo-
vého rezortu zdarma • detský klub • stolný 
tenis • vodné kĺzačky • pre klientov z 5* čas-
ti Sunset Resort navyše plážový bar, le-
žadlá a slnečníky na pláži zdarma

Cenník » 402

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

Aquapark Sunset

Sunset Family

od 354 €/8 dní • od 592 €/12 dní
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Poloha: v pokojnejšom letovisku Elenite • cca 
10 km od rušného strediska Slnečné pobrežie 
(pravidelné spojenie autobusom) • priamo pri 
pláži s  jemným pieskom a  pozvoľným vstu-
pom do mora 

Ubytovanie: hotelový komplex nachádza-
júci sa priamo pri pláži pozostáva zo 4 sa-
mostatných hotelových budov: Royal Park, 
Atrium Beach, Andalusia Beach a Royal Bay • 
štýlovo a komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• klimatizácia • chladnička • TV • telefón • sušič 
na  vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • trezor (za popla-
tok) • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelov: spoločné pre všetky 
hotely: vstupná hala s  recepciou •  reštaurá-
cia •  lobby bar • pool bar • bazén (slnečníky 
a  ležadlá pri bazéne zdarma) • v areáli Royal 
Club Victoria je k dispozícii všetkým klientom: 
bar na  pláži (za poplatok) • tenisové kurty • 
minigolf • aquapark Atlantida • menšia nákup-
ná zóna • 2 à la carte reštaurácie • kaviareň • 
nočný klub • wifi • detské ihrisko • bowling 
centrum • spa centrum • lekár • parkovanie pri 
hoteli (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá hotelová piesočnatá pláž premie-
šaná pri vstupe kamienkami • s  pozvoľným 

Royal Club Victoria hotel. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naša mienka: štýlový hotelový komplex, na-
chádzajúci sa v rekreačnej oblasti Elenite, 10 km 
od  letoviska - Slnečné pobrežie, zabezpečuje 
pre svojich hostí oddych i zábavu. Ponúka široký 
rozsah služieb v unikátnej kombinácii krištáľovo 
čistého mora a  impozantných hôr. Súhra origi-
nálnej architektúry a  pôsobivej elegancie do-
dáva tomuto rezortu nádych jedinečnosti. Ultra 
all inclusive program nezahŕňa len občerstvenie 
a nápoje počas celého dňa, ale aj množstvo zá-
bavných aktivít. V rozľahlom areáli nájdete okrem 
jedinečného aquaparku Atlantida s množstvom 
kĺzačiek a  toboganov i  bazény pre dospelých 
a deti, vodné športy, minigolfové ihrisko, teniso-
vý kurt, bar, nočný klub a reštaurácie. Výnimočné 
chvíle bezpochyby zažijete v  krásnom spa cen-
tre, ktoré vám ponúkne nespočetné množstvo 
procedúr. 

vElenite

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

izba Royal Park

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/royal-club-victoria/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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vstupom do  mora vhodným pre deti a ne-
plavcov • ležadlá a slnečníky (zdarma) 

Šport a zábava: hotelové animácie • detský 
klub • bowling • aquapark • minigolf • tenis • 
spa centrum • biliard • vodné športy na pláži 
(za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • možnosť rezervácie 
večere v  dvoch a´la carte reštauráciách 
(bulharská a európska) • počas dňa podáva-
né miestne alkoholické nápoje (koňak, vod-
ka, likéry, víno, pivo, koktaily, atď.), nealko-
holické nápoje a teplé nápoje • počas dňa 

hot dog a koláčiky • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • detský klub • detské ih-
risko • neobmedzený vstup do  aquaparku 
Atlantida • hotelové animácie 

SUN & FUN klub neopakovateľné chvíle 
plné oddychu vám po-

čas prázdnin (júl/august) spríjemní hotelo-
vý animačný tím, ktorého súčasťou je aj 
slovensky hovoriaci animátor. Zapojte sa 
do rozličných súťaží, či hier a zabavte sa so 
svojimi novými kamarátmi. Denné i večer-
né aktivity jedinečným spôsobom oboha-
tia vaše dovolenkové dni smiechom

Cenník » 402

tih

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

izba Atrium a Andalusia

od 273 €/8 dní • od 449 €/12 dní
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Poloha: v južnej časti a na samotnom začiat-
ku svetoznámeho a  vyhľadávaného stredis-
ka Slnečné pobrežie • cca 200 m od zlatistej 
slnkom zaliatej piesočnatej pláže • neďaleko 
rušného centra tejto časti letoviska s  ob-
chodíkmi, reštauráciami, barmi, diskotékami 
a  nočnými klubmi •  v  bezprostrednej blíz-
kosti historického mestečka Nesebar do-
stupného miestnym vláčikom alebo peši • 
nová časť Nesebaru cca 500 m s možnosťou 
výhodných nákupov, príjemného posedenia 
v kaviarničkách a reštauráciách • autobusová 
zastávka s pravidelným spojením s ostatný-
mi časťami Slnečného pobrežia neďaleko 
hotela • cca 35 km od letiska v Burgase

Ubytovanie: moderné a  elegantne zaria-
dené 2-lôžkové hotelové izby s  možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek •  rodinné izby 
s  dvomi klasickými lôžkami a  možnosťou 
až troch prísteliek • klimatizácia •  telefón 
•  satelitná TV •  chladnička, resp. minibar • 
rýchlovarná kanvica •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC) • sušič 
na vlasy • balkón s posedením

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s recepciou a príjemným posedením • trezor 
(za poplatok) • zmenáreň • výťahy • wifi pri-
pojenie • internet • hlavná hotelová reštaurá-
cia • a´la carte reštaurácia • lobby bar • koktail 
bar • veľký členitý bazén s pool barom, kĺzač-

Kotva hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.kotva-bg.com

Naša mienka: overený a výnimočný hotel, ktorý 
si svojimi službami, výbornou polohou a priateľ-
ským prístupom personálu získal už nejedného 
dovolenkára, to je hotel Kotva - unikátny origi-
nálnym vybavením areálu, ktorého súčasťou je 
miniaquapark s  rôznymi vodnými atrakciami, 
pirátska loď a  šmykľavky. Nájdete ho na  juhu 
strediska Slnečné pobrežie, pričom je vzdialený 
len 15 minút chôdze od historického mestečka 
Nesebar, ktorého návštevu by ste si za žiadnych 
okolností nemali nechať ujsť. Vďaka útulne, mo-
derne a vkusne zariadeným izbám je vyhľadáva-
ný najmä rodinami s deťmi. K prívlastku rodinný 
určite prispieva aj ochotný personál a  najmä 
miniaquapark, kde sa s vašimi ratolesťami do sý-
tosti zabavíte. Ak zatúžite po ruchu skutočne veľ-
kého letoviska, odvezte sa autobusom do centra 
Slnečného pobrežia a ponorte sa do víru zábavy.

vSlnečné pobrežie

animácieanimácie

hotelovéhotelové

rodinná izba

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/kotva/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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kami, toboganmi a inými vodnými atrakciami 
pre malých i  veľkých návštevníkov, ktorý je 
súčasťou hotelového mini aquaparku v štýle 
“piráti z Karibiku“ • veľký bazén vyhradený pre 
plavcov  • detský bazén • ležadlá a slnečníky 
pri bazénoch zdarma •  sauna • kaderníctvo 
• lekár • masáže • fitnes centrum • hotelové 
parkovisko (za poplatok)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov • možnosť priplatiť si all 
inclusive

Pláže: cca 200 metrov od širokej piesočnatej 
pláže • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • širo-
ký výber športov (za poplatok) • plážové bary

Šport a zábava: fitnes • biliard • stolný tenis   
• masáže • bowling klub v blízkosti hotela

 all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov • neskoré raňajky • 
studený bufet • počas dňa vo vyhradených 
hodinách sendviče, koláčiky, zmrzlina • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápo-
je • teplé nápoje • detské diskotéky • medzi-
národné hotelové animácie

Cenník » 399

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 211 €/8 dní • od 320 €/12 dní
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Poloha: hotel nachádzajúci sa v  severnej 
časti živého strediska Slnečné pobrežie • len 
30 km od letiska v Burgase • priamo pri širokej 
piesočnatej pláži • od hotela vedie promená-
da plná obchodíkov a zábavných atrakcii až 
priamo do centra letoviska • približne 7 km 
vzdialený od historického mestečka Nesebar 

Ubytovanie: komfortné a vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • klimatizácia •  telefón •  satelitná TV 
• minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a  WC) •  sušič na  vlasy 
• trezor (za  poplatok) •  balkón alebo terasa 
s posedením • izby s okúzľujúcim výhľadom 
na more za príplatok

Vybavenie hotela: veľká a priestranná 
vstupná hala s  recepciou a posedením • 3 
reštaurácie (Hollywood, Gondola, Victoria) • 
lobby bar Safari • pool bar Palma • Irish bar • 
Mezzanine bar • vonkajší bazénový komplex 
s  oddelenými detskými časťami • kvalitne 
vybavené spa centrum • vnútorný bazén • 
jacuzzi • kaderníctvo • kozmetický salón • 
sauna • fitnes • wifi na recepcii zdarma •  men-
šie obchodíky • lekár • zmenáreň • hotelové 
parkovisko (za poplatok) 

Stravovanie: raňajky podávané formou bo-
hatých švédskych stolov • možnosť stravova-
nia all inclusive za príplatok

Victoria Palace hotel  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.victoriagroup.bg

Naša mienka: ako novinku sme pre vás na túto 
sezónu starostlivo vybrali hotel z overenej ho-
telovej siete Victoria Group. Victoria Palace sa 
nachádza priamo pri širokej piesočnatej pláži 
známeho letoviska Slnečné pobrežie. Je posta-
vený v honosnom štýle a svojich návštevníkov 
bezpochyby zaujme už pri príchode. Vstupná 
hala s recepciou a posedením v bare ešte dotvá-
rajú dojem impozantnosti. K najväčším plusom 
tohto hotela patrí jednoznačne jeho výnimočná 
poloha a ranný výhľad z okna vašej izby na neko-
nečný horizont Čierneho mora. V neposlednom 
rade bohatá a chutná strava plná tých najlepších 
dobrôt bulharskej i svetovej kuchyne. Komplex 
kaskádových bazénov, blízkosť mora a dostup-
nosť centra cez priľahlú pešiu promenádu plnú 
obchodíkov a atrakcií, to je len malá ochutnávka 
toho čo môžete zažiť.

Slnečné pobrežie
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Pláž: široká pláž s jemným zlatistým pieskom 
a s pozvoľným vstupom do mora vhodná aj 
pre deti a menej zdatných plavcov • slneční-
ky a ležadlá (za poplatok) • na pláži sa nachá-
dzajú aj vyhradené neplatené úseky bez sl-
nečníkov a ležadiel v blízkosti hotela • vodné 
športy a atrakcie pre rôzne vekové kategórie 
(za poplatok)

Šport a zábava: spa centrum • internetový 
kútik • posilňovňa • kasíno • v blízkosti hlavná 
promenáda vedúca až do samotného centra 
letoviska, kde nájdete množstvo obchodov, 
reštaurácií, barov, diskoték a rôznych atrakcií 
pre deti aj dospelých

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú podávané formou 

švédskych stolov vrátane nápojov a veľké-
ho výberu chutných dezertov •  ľahšie ob-
čerstvenie podávané počas dňa • zmrzlina, 
káva, čaj • počas celého dňa lokálne neal-
koholické aj alkoholické nápoje a miešané 
drinky podľa ponuky hotela •  slnečníky 
a ležadlá pri bazéne • 1x za pobyt večera v 
a´ la carte reštaurácii La Gondola (vyžaduje 
sa rezervácia)

Cenník » 400

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 259 €/8 dní • od 374 €/12 dní
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Poloha: tento zaujímavý dovolenkový re-
zort nájdete v  centre obľúbeného, živého 
a  turistami vyhľadávaného bulharského 
strediska Slnečné pobrežie • priamo pri pie-
sočnatej pláži • približne 5 km od historické-
ho mestečka Nesebar • pred hotelom je dlhá 
plážová promenáda lákajúca k  podvečer-
ným prechádzkam, ktorú lemujú obchodíky 
nielen so suvenírmi, ale aj rôzne iné dovo-
lenkové atrakcie pre malých aj veľkých 

Ubytovanie: Chaika Resort: Chaika Arcadia 
a  Chaika Beach - štýlové 2-lôžkové hotelo-
vé izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • 
v izbách sa nachádza: klimatizácia •  telefón 
• satelitná TV • chladnička • vlastné príslušen-

stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) 
• sušič na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón 
alebo terasa s posedením • izby s výhľadom 
na more v časti Chaika Beach za príplatok

Vybavenie hotelov: areál pozostáva z ho-
telov Chaika Beach, Chaika Arcadia a Chaika 
Metropol • vstupná hala s  recepciou • dve 
reštaurácie • lobby bar • pool bar • Irish bar 
• Mystic club (s hudbou profesionálnych DJ) 
• dva vonkajšie bazény s  oddelenými det-
skými časťami • detské ihrisko • menší krytý 
bazén • spa centrum s  bohatou ponukou 
masáží a rôznych procedúr • wifi • internet • 
kaderníctvo • hotelové obchodíky • zmená-
reň • parkovisko (za poplatok) 

Chaika Beach Resort hot. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.victoriagroup.bg

Naša mienka: obľúbený hotelový rezort pozo-
stávajúci z  časti Chaika Resort (Chaika Beach 
a  Chaika Arcadia) a  hotela Chaika Metropol sa 
nachádza v  centre Slnečného pobrežia, pria-
mo pri pláži, ktorú od hotela delí len malebná 
promenáda. Ak patríte ku klientom vyhľadáva-
júcim zábavu, budeme poctení ponúknuť vám 
nezabudnuteľnú dovolenku strávenú na tomto 
jedinečnom mieste. Celý hotelový komplex, 
od recepcie, cez izby až po okolitý areál dýcha 
štýlom a  originalitou. Pred rezortom na širokej 
piesočnatej pláži vás uvítajú bary, kde si môže-
te vychutnať skvelé drinky s krásnym výhľadom 
na more. Jedinečná poloha hotela vám umožní 
spoznať nielen denný a nočný život najväčšie-
ho letoviska na pobreží Čierneho mora - Slneč-
ného pobrežia, ale taktiež neďaleké starobylé 
mestečko Nesebar.  

vSlnečné pobrežie

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/chaika-beach-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov • za príplatok možnosť 
stravovania formou polpenzie, resp. all 
inclusive

Pláž: priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • pláž ocenená Mod-
rou vlajkou •  slnečníky a  ležadlá (za popla-
tok) • vodné športy a atrakcie (za poplatok)

Šport a  zábava: wellness a  spa centrum 
s atraktívnou ponukou komplexných kúpeľ-
ných služieb • internetový kútik • požičovňa 
áut • hotelové denné animácie • v blízkosti 
hotelového komplexu je centrum s množ-
stvom barov a diskoték

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re podávané formou  

švédskych stolov vrátane nápojov a  širo-
kého výberu dezertov •  ľahšie občerstve-
nie podávané počas dňa - zmrzlina, káva, 
čaj, zákusky • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje vo vyhradenom čase •  sl-
nečníky a  ležadlá pri bazénoch •  jeden 
voľný vstup do  aquaparku hotelového 
komplexu Royal Club Victoria v Elenite 
s toboganmi a šmykľavkami 

Cenník » 399

tuh

VSTUP ZDARMA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 198 €/8 dní • od 306 €/12 dní
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Poloha: príjemný a viacerými dovolenkový-
mi sezónami preverený hotel Dunav nájdete 
v známom a vyhľadávanom letovisku Slneč-
né pobrežie • je situovaný v  širšom centre 
strediska, v blízkosti živej obchodnej prome-
nády s množstvom obchodíkov, reštaurácií, 
barov a ďalších dovolenkových atrakcií • pri-
bližne 3 km od historického mestečka Nese-
bar, ktoré je zapísané na zozname kultúrne-
ho dedičstva UNESCO • pravidelné spojenie 
medzi letoviskom Slnečné pobrežie a  mes-
tečkom Nesebar je zabezpečené miestnou 
autobusovou dopravou alebo lákavým turis-
tickým vláčikom • hotel je vzdialený približne 
250 m od priestrannej piesočnatej pláže 

Ubytovanie: príjemne a  moderne zariade-
né  2 - lôžkové izby s možnosťou umiestne-
nia jednej alebo dvoch prísteliek •  klimati-
zácia •  telefón •  satelitný TV •  wifi (zdarma) 
• chladnička • vlastné hygienické  príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na vla-
sy • balkón s posedením

Vybavenie hotela: elegantná, priestranná 
vstupná hala s recepciou a možnosťou von-
kajšieho aj vnútorného sedenia •  príjemne 
pôsobiaci lobby bar s  ponukou alkoholic-
kých aj nealkoholických nápojov vrámci 
all inclusive konceptu • trezory (na recepcii 
za poplatok) • zmenáreň • wifi pripojenie v 
celom hoteli zdarma • 4 výťahy z toho 1 pa-
noramatický •  hlavná reštaurácia s  vonkaj-
šou terasou a  posedením •  vonkajší bazén 
s  oddelenou časťou pre najmenších hote-
lových návštevníkov • terasa na slnenie ob-
klopujúca bazén, na  ktorej sú umiestnené 
ležadlá a slnečníky (zdarma) • bar pri bazé-
ne ponúkajúci zmrzlinu a nápoje počas dňa 
• záhradná reštaurácia, kde vás v popolud-
ňajších hodinách pohostia ľahkým občer-
stvením a  nápojmi •  upravená a  udržiava-
ná hotelová záhrada, v  ktorej je situované 
i detské ihrisko • hotelové parkovisko

Stravovanie: formou all inclusive

Dunav hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotel-dunav.com

Naša mienka: mimoriadne obľúbený hotel Du-
nav vám hádam ani nemusíme predstavovať. 
Nachádza sa v širšom centre slnečného pobrežia 
a už po niekoľko letných sezón patrí medzi najvy-
hľadávanejšie hotely, ktoré majú v našej ponuke 
dovolenkových pobytov svoje stále miesto. Mo-
derný interiér hotela, elegantne zariadené izby, 
vynikajúca strava, kvalitné služby all inclusive, či 
krásna udržiavaná záhrada s  bazénom a  slneč-
nou terasou, to sú len niektoré z predností tohto 
príjemného dovolenkového miesta vhodného 
i pre náročnejších dovolenkárov. 

vSlnečné pobrežie

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/dunav/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: hotel sa nachádza približne 5 minút 
chôdze od  širokej piesočnatej pláže s  po-
zvoľným vstupom do  mora vhodným pre 
malé deti aj neplavcov •  pláž bola ocenená  
Modrou vlajkou EÚ za  čistotu mora, pláže 
i okolia • slnečníky a ležadlá na pláži (za po-
platok) • pláž lemuje promenáda s  barmi, 
reštauráciami a s rôznymi atrakciami pre deti 
i dospelých

Šport a zábava: stolný tenis • fitnes • masá-
že • biliard • v blízkosti tenisové kurty ( za po-
platok) • stredisko Slnečné pobrežie ponúka 
pestrú a atraktívnu paletu vodných športov, 
ktoré môžete vyskúšať na  neďalekej  pláži: 
plážový volejbal • plážový futbal • motoro-
vé vodné športy: parasailing, paragliding, 
vodné skútre, vodný banán a  kolesá, ktoré 
za  sebou ťahá motorový čln (za  popla-
tok) • vodné bicykle (za  poplatok) • pre-
nájom motorového člna (za  poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re sú servírované for-

mou švédskych stolov v hotelovej reštau-
rácii s  terasou vrátane miestnych 
alkoholických a  nealkoholických nápojov 
• počas obedov a večerí sú podávané jedlá 
miestnej bulharskej i  medzinárodnej ku-
chyne • alkoholické nápoje zahŕňajú: gin, 
whisky, mastika, koňak, vodka, rôzne li-
kéry, biele a červené víno, pivo • nealkoho-
lické nápoje zahŕňajú: colu, mirindu, 7UP, 
vodu a teplé nápoje (káva, čaj, mlieko, ka-
kao) • v bare pri bazéne sa počas dňa po-
dáva zmrzlina, koláčiky, alkoholické a  ne-
alkoholické nápoje • v  snack bare je 
v  popoludňajších hodinách servírované 
ľahké občerstvenie: pizza, špagety, ham-
burgery a tiež alko a nealko nápoje • slneč-
níky, ležadlá a matrace pri bazéne

Cenník » 401

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 293 €/8 dní • od 429 €/12 dní
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Perla hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.ehotels-bg.com

Naša mienka: štýlový hotel Perla sa nachádza 
v  severnej časti populárneho letoviska Slnečné 
pobrežie, s  množstvom okolitých obchodíkov 
a reštaurácií. Zaujme vás svojou architektonickou 
stavbou, ku ktorej patrí vonkajší bazén, kde máte 
dostatok priestoru na pravý relax. Spríjemniť voľ-
né chvíle si môžete aj prechádzkami po  centre 
letoviska, kde nájdete rušné dynamické uličky 
i romantické zákutia. Tí, ktorí túžia po troche his-
tórie a  kvalitne strávenom čase, majú možnosť 
zájsť do neďalekého mestečka Nesebar, ktoré je 
na zozname kultúrnych pamiatok UNESCO.

Poloha: 300 metrov od centra letoviska, v se-
vernej časti Slnečného pobrežia, kde nájdete 
množstvo zábavných atrakcií • hotel sa nachá-
dza 250 m od pláže • 38 km od mesta Burgas 
•  mestečko Nesebar dostupné pravidelným 
autobusovým spojením

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky • ubytovanie v  apartmánoch: 
oddelená spálňa s možnosťou až 2 prísteliek  a 
kuchynským kútom • izby a apartmány: klima-
tizácia • TV-SAT • telefón • minibar • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC) • sušič na vlasy • sušiak na bielizeň • balkón 
s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a zmenárňou • trezor (za poplatok) • hotelová 
reštaurácia s terasou • lobby bar • bazén s od-
delenou časťou pre deti • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne (zdarma) • detský kútik • wifi v spo-
ločných priestoroch (zdarma) • internetový kú-
tik • šipky • parkovisko (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora, vhodná pre malé deti • ležadlá 
a  slnečníky (za  poplatok) •  veľký výber vod-
ných a športových atrakcií

Šport a zábava: menšie fitnes • biliard • herňa 
• šipky • šach • v blízkosti hotela nájdete disko-
téky • kluby • bary • adrenalínové dovolenkové 
atrakcie pre malých aj veľkých • aquapark

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou pes-

trých švédskych stolov • miestne alkoholic-
ké a  nealkoholické nápoje • ľahšie občer-
stvenie počas dňa - snacky, káva, čaj, 
koláčiky • bulharský tradičný večer jeden-
krát do týždňa • ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne 

Cenník » 401

tuSlnečné pobrežie od 279 €/8 dní • od 402 €/12 dní
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Park Hotel 
Continental hotel

oficiálne hodnotenie: **/***
webstránka: www.parkhotelcontinental.com

Naša mienka: obľúbený hotel neďaleko centra 
Slnečného pobrežia, uprostred zeleného pínio-
vého parku s veľkým bazénom, kde sa myslelo aj 
na tých najmenších dovolenkárov, sa nachádza 
hotel s  príznačným názvom “Park Hotel Con-
tinental“. Vkusné 2* a  3* izby, reštaurácia s  prí-
jemnou letnou terasou a  výhľadom na  bazén 
ponúkajúca vynikajúce jedlá bulharskej i medzi-
národnej kuchyne, či ochotný personál, to všetko 
sú aspekty na prežitie skvelej dovolenky.

Poloha: v  živej časti strediska s  obchodíkmi, 
reštauráciami, barmi a  inými dovolenkovými 
atrakciami • pravidelné autobusové spojenie 
s historickým Nesebarom (zastávka pri hoteli)

Ubytovanie: ponúkame 2 typy izieb: v 2* časti 
Continental 2-lôžkové nerekonštruované izby 
s  možnosťou jednej prístelky pre dieťa • starší 
jednoduchý nábytok • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón • v 3* čas-
ti zrekonštruované 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • klimatizácia • SAT TV • telefón 
•  chladnička, resp. minibar •  vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy 
• balkón s posedením

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s posedením • trezory na recepcii (za poplatok) 
• zmenáreň • wifi pripojenie na recepcii (za po-
platok) • hlavná reštaurácia s  príjemnou von-
kajšou terasou • 2* časť s vlastnou reštauráciou 
určenou iba pre raňajky (platí len pre klientov 
ubytovaných v 2* časti, obedy a večere sú po-

dávané v spoločnej hlavnej reštaurácii) • lobby 
bar • pool bar • priestranný bazén s oddelenou 
detskou časťou • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
(zdarma) •  tenisový kurt (za poplatok) • detské 
ihrisko • platené parkovisko

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: cca 200 m od rozľahlej piesočnatej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a le-
žadlá na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: tenis • futbal • masáže • v okolí 
hotela množstvo zábavných možností

all inclusive light raňajky, obedy a večere 
formou chutných švéd-

skych stolov • nápoje počas raňajok ako káva, 
čaj, rozlievané nápoje - džús, voda • počas 
obedov a večerí víno, pivo, nealkoholické a 
teplé nápoje • slnečníky a ležadlá pri bazéne 

Cenník » 399

tuv Slnečné pobrežie

izba **

izba ***

od 170 €/8 dní • od 279 €/12 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/park-hotel-continental/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Azurro hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: v rušnom a živom letovisku Slneč-
né pobrežie máme pre vás už osvedčený - ho-
tel Azurro. Mimoriadne príjemný a svieži hotel 
nachádzajúci sa v blízkosti pláže, kde si môžete 
leňošenie spestriť rôznymi letnými atrakciami 
alebo sa len tak oddať slnečným lúčom pri ho-
telovom bazéne. Neďaleké centrum letoviska 
s barmi, diskotékami, reštauráciami a obchodík-
mi sa vám zase postará o večerné zážitky. Zábavy 
a vzrušenia je tu nadostač, ak však chcete okúsiť i  
trošku z balkánskej kultúry a histórii, nezabudnite 
navštíviť neďaleký starobylý Nesebar. 

Poloha: neďaleko vyhľadávaného centra 
obľúbeného letoviska Slnečné pobrežie 
•  v  rušnejšej časti strediska s  obchodíkmi, 
reštauráciami, barmi, diskotékami a  ďalšími 
dovolenkovými atrakciami pre deti i dospe-
lých • cca 200 m od piesočnatej pláže • auto-
busové spojenie s ostatnými časťami stredis-
ka i s historickým mestečkom Nesebar 

Ubytovanie: útulné a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• klimatizácia • satelitná TV • minibar • telefón 
•  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušičom na vlasy ) • balkón 

Vybavenie hotela: príjemná vstupná hala 
s  recepciou, štýlovým posedením a  tele-
víznou miestnosťou •  zmenáreň •  wifi pri-
pojenie •  trezory na  recepcii (za  poplatok) 
• lobby bar • reštaurácia na poschodí • bazén 
s oddelenou časťou pre deti • bar pri bazéne 
• terasa na  slnenie s  ležadlami a  slnečníkmi 
(zdarma) • fitnes (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

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

Šport a zábava: internetový kútik • masáže 
•  rôzne druhy plážových a vodných športov 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú podávané formou 

švédskych stolov v  hotelovej reštaurácii 
•  počas obedov možnosť občerstvenia vo 
forme fastfoodu v barbecue reštaurácii pri 
bazéne • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v  lobby bare a  pool bare • 
v barbecue reštaurácii je v popoludňajších 
hodinách servírované ľahké občerstvenie 
a nápoje • ležadlá a slnečníky pri bazéne • 
fitnes

Cenník » 400

vtuSlnečné pobrežie od 232 €/8 dní • od 354 €/12 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/azurro/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sredec hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelsredetz.com

Naša mienka: obľúbený hotel s výbornou polo-
hou blízko centra letoviska je určený pre stredne 
náročných i náročnejších zákazníkov, ktorí ocenia 
živú dovolenkovú atmosféru a krásnu širokú pie-
sočnatú pláž. Spomenúť treba aj milý personál 
a  priestranný bazén s  detskou časťou vsadený 
do upravenej hotelovej záhrady. Ubytovanie po-
skytuje v  izbách zariadených v modernom štýle 
prevažne s  výhľadom na  bazén. Dobrú polohu, 
kvalitné služby a  ubytovanie spolu s  nádher-
ným bazénom ocenia všetky vekové kategórie 
klientov.

Poloha: v širšom centre obľúbeného letovis-
ka Slnečné pobrežie •  v  živej časti strediska 
s obchodíkmi, reštauráciami, barmi, diskoté-
kami a ďalšími dovolenkovými atrakciami pre 
deti i dospelých • približne 200 m od širokej 
piesočnatej pláže • pravidelné spojenie auto-
busom alebo turistickým vláčikom s historic-
kým mestečkom Nesebar, ktoré je zapísané v 
zozname UNESCO

Ubytovanie: moderne a  útulne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• klimatizácia • TV • chladnička, resp. minibar 
•  telefón •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s recepciou s príjemným posedením • zme-
náreň • úschovňa batožiny • trezory na recep-
cii (za poplatok) • lobby bar • kozmetika • ka-
derníctvo •  štýlová reštaurácia s  vonkajšou 
terasou, príjemným posedením a živou hud-
bou, ponúkajúca bulharskú i medzinárodnú 

kuchyňu • rozľahlý bazén s oddelenou časťou 
pre neplavcov a deti • bar pri bazéne • slneč-
ná terasa s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • 
pekná udržiavaná hotelová záhrada

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov

Pláže: Modrou vlajkou EÚ ocenená široká 
a dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do  mora •  ležadlá a  slnečníky (za  poplatok) 
• na pláži množstvo reštaurácií ponúkajúcich 
občerstvenie za výhodné ceny • štýlové plá-
žové bary

Šport a  zábava: internetový kútik •  masá-
že •  rôzne športoviská priamo v  letovisku: 
tenisové kurty, plážový volejbal, aquaparky, 
minigolf, požičovňa bicyklov • vodné športy 
na pláži: parasailing, vodné lyže, jazda za čl-
nom na banáne (za poplatok) 

Cenník » 398

tuv Slnečné pobrežieod 150 €/8 dní • od 232 €/12 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/sredec/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sea Breeze hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.seabreeze.bg

Naša mienka: hotel ležiaci priamo na pláži 
uprostred pulzujúceho srdca Slnečného pobre-
žia.  S dych vyrážajúcim pohľadom na more, kto-
rý ponúka väčšina izieb, zažijete pocit exkluzívnej 
dovolenky avšak za dostupnú cenu. Ak chcete 
byť strhnutí do víru nočnej zábavy, tak práve 
hotel Sea Breeze je iba na skok k bohatej ponu-
ke večerného života. Príjemný relax vám dožičí 
hotelový bazén, ako aj posedenie v  príjemnom 
dennom bare na terase. Ak máte chuť na roman-
tické prechádzky, odporúčame potulky uličkami 
starobylým mestom Nesebar.

Poloha: hotel nájdete na širokej piesočnatej 
pláži, ktorú delí pešia promenáda • samot-
né centrum mesta dosiahnete po  10 min 
chôdze, kde nájdete množstvo obchodov, 
butikov, obchodíkov so suvenírmi • chutné 
miestne i  medzinárodné reštaurácie, ktoré 
ulahodia vaším chuťovým pohárikom • ka-
viarne, bary, trhy • starobylé mestečko Ne-
sebar spojené pravidelnou autobusovou 
linkou

Ubytovanie: príjemne a moderne zariade-
né klimatizované dvojlôžkové izby s  mož-
nosťou jednej prístelky • vlastné príslušen-
stvo (sprcha, resp. vaňa, WC) • sušič na vlasy 
• TV-SAT • minibar • balkón s posedením 

Vybavenie hotela: pri vstupe do hotela vás 
privíta moderná vstupná hala s  recepciou, 
posedením • zmenáreň • trezor (za  popla-
tok) • reštaurácia • denný bar na terase • wifi 
pripojenie v lobby (zdarma) • bazén s odde-
lenou časťou pre deti • ležadlá a  slnečníky 

pri bazéne (zdarma) • nákupná pasáž so 
suvenírmi • kadernícky a kozmetický salón • 
posilňovňa • parkovisko pre individuálnych 
klientov (za poplatok)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
chutných švédskych stolov

Pláže: dlhá a široká priestranná piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora, vhod-
ná pre malé deti a neplavcov • ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok) s množstvom atrakcií

Šport a  zábava: v  blízkosti hotela nájdete 
kolotoče • zábavný park • športové i zábavné 
aktivity • aquapark • v centre nájdete bohatú 
škálu kultúrneho a  spoločenského vyžitia 
•  minigolf, diskotéky, bary • široká ponuka 
vodných športov a atrakcií (za poplatok)

Cenník » 398

tugSlnečné pobrežie od 150 €/8 dní • od 245 €/12 dní
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Atos hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelatos.com 

Naša mienka: obľúbený rodinný hotel Atos zod-
povedá požiadavkám stredne náročných klien-
tov. V našej ponuke sa stal stabilným a obľúbe-
ným hotelom, ktorý je vždy vypredaný medzi 
prvými. Vďaka tichšej polohe, kvalitným službám, 
útulne zariadeným izbám a  to všetko v  kombi-
nácii s výhodnou cenou a milým personálom ho 
zaraďujeme k hotelom vhodným pre páry i pre 
rodiny s  deťmi. Svoje dovolenkové chvíle si na-
viac môžete spestriť i  absolvovaním niektorého 
z fakultatívnych výletov, ktoré vám okrem oddy-
chu umožnia spoznať krásy Bulharska.

Poloha: v južnej časti a na začiatku letoviska 
Slnečné pobrežie • cca 500 m od nákupných 
a zábavných možností • s centrom Slnečné-
ho pobrežia a s historickým mestom Nese-
bar je zabezpečené pravidelné spojenie au-
tobusom alebo turistickým vláčikom • hotel 
leží cca 10 minút pešej chôdze od vyhľadá-
vanej širokej piesočnatej pláže

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek • moderný nábytok • klimatizácia • TV 
• chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • balkón 

Vybavenie hotela: recepcia so zmenárňou 
• trezory na recepcii (za poplatok) • posede-
nie s TV • wifi pripojenie (za poplatok) • hote-
lová reštaurácia i s vonkajším sedením • ho-
telový bar • bazén s oddelenou časťou pre 
deti •  ležadlá a slnečníky (zdarma) • menšie 
detské ihrisko situované v záhradke

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov

Pláže: široká a dlhá piesočnatá pláž s poz-
voľným vstupom do  mora vhodným i  pre 
deti a neplavcov • ležadlá a slnečníky na plá-
ži (za  poplatok) • pestrá paleta zábavných 
možností a  atrakcií na  pláži • občerstvenie, 
plážové bary a reštaurácie ponúkajúce bul-
harskú a medzinárodnú kuchyňu

Šport a  zábava: široký výber vodných 
športov na pláži (za poplatok) • veľké množ-
stvo rôznych športovísk priamo v  letovisku 
Slnečné pobrežie •  pestrá ponuka denné-
ho i  večerného vyžitia v  centre letoviska 
a na neďalekej známej Cacao Beach • mož-
nosť zakúpenia  zaujímavých jedno i  dvoj-
dňových fakultatívnych výletov

Cenník » 397
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Sunny Day 
hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: tento príjemný hotel, ukrytý v no-
všej časti Slnečného pobrežia, neďaleko širokej 
piesočnatej pláže a zábavného centra, je už pre-
verený našimi spokojnými klientmi. Hotelový 
komplex Sunny Day tvorí 5 ubytovacích častí, 
ktoré lemujú veľký vonkajší bazén a  starostlivo 
udržiavanú záhradu s  oddychovou zónou. Pre-
kvapí vás najmä množstvom kvalitných služieb, 
vybavenosťou a  profesionálnym prístupom 
personálu. Veríme, že vďaka kvalitným službám 
a pestrej palete zábavných možností v jeho areáli 
si získa i ďalších spokojných klientov. 

Poloha: v severnej časti vyhľadávaného stre-
diska Slnečné pobrežie •  cca 200 m  od  pie-
sočnatej pláže • neďaleko od rušného centra 
tejto časti letoviska s  obchodíkmi, reštaurá-
ciami, barmi, diskotékami a nočnými klubmi 
•  približne 2,5 km od  centra Slnečného po-
brežia •  autobusová zastávka s  pravidelným 
spojením s ostatnými časťami letoviska pria-
mo v blízkosti hotela 

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek •  individuálna klimatizácia •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • TV 
• telefón • chladnička • balkón s posedením • 
väčšina izieb je orientovaná na bazén

Vybavenie hotela: recepcia so zmenárňou 
•  trezor (za  poplatok) •  reštaurácia •  bazén 
s oddelenou časťou pre deti a so slnečníkmi 
a ležadlami (zdarma) • pool bar • detské ihris-
ko • šmykľavky • internetový kútik 

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov

Pláže: čisté pláže so zlatistým pieskom a po-
zvoľným vstupom do mora • slnečníky a  le-
žadlá (za  poplatok) •  pozdĺž pláže nákupná 
promenáda s  obchodíkmi, reštauráciami, 
barmi a  občerstvením • široká ponuka rôz-
nych druhov masáží

Šport a  zábava: stolný tenis (za  popla-
tok) •  biliard (za  poplatok) •  požičovňa áut 
a  bicyklov •  početné možnosti zábavných 
aktivít v  letovisku a  na  pláži: pestrá paleta 
vodných športov ako napríklad vodné lyže, 
parasailing, jazda za motorovým člnom, po-
žičovňa kajakov a windsurfingu (za poplatok) 
•  reštaurácie, kaviarničky, nočné kluby a dis-
kotéky nachádzajúce sa v okolí hotela

Cenník » 398
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Efir 
apartmány

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: apartmány sú ako stvorené pre 
chvíle oddychu viacčlenných rodín alebo skupín 
priateľov. Presne pre tieto výhody sme i túto se-
zónu zaradili Efir do našej ponuky. Apartmány sa 
nachádzajú v tesnom susedstve hotela Sunny 
Day a disponujú blízkou dostupnosťou do centra 
Slnečného pobrežia a len na skok od piesočnatej 
pláže, kde sa môžete do sýtosti vykúpať v lúčoch 
slnka. Areál pre zmenu disponuje väčším von-
kajším bazénom s  pool barom.  Plne vybavené 
apartmány s oddelenou spálňou sú pripravené 
ponúknuť vám primeraný komfort.

Poloha: v severnej časti známeho letoviska 
Slnečné pobrežie • vedľa sesterského hotela 
Sunny Day • cca 200 m od piesočnatej pláže 
•  približne 2,5 km od  centra Slnečného po-
brežia s  obchodíkmi, reštauráciami, barmi, 
diskotékami a nočnými klubmi • autobusová 
zastávka s pravidelným spojením s ostatný-
mi časťami letoviska v blízkosti hotela 

Ubytovanie: moderne zariadené priestran-
né apartmány so štyrmi klasickými lôžkami 
a možnosťou jednej prístelky • skladajú sa zo 
spálne a obývačky • klimatizácia • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchou 
a WC) • TV • plne zariadený kuchynský kút • 
chladnička • balkón s posedením

Vybavenie apartmánového komplexu: 
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti 
• slnečníky a  ležadlá pri bazéne (zdarma) 
• pool bar • výťah • klienti z  apartmánové-
ho komplexu Efir využívajú aj vybavenie 
sesterského hotela Sunny Day: recepcia so 

zmenárňou • trezor (za poplatok) • reštaurá-
cia • bazén s oddelenou časťou pre deti a so 
slnečníkmi a  ležadlami (zdarma) •  pool bar 
• detské ihrisko • šmykľavky • internet • parko-
visko (za poplatok)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov v  reštaurácii susedného 
hotela Sunny Day

Pláže: široké a  tiahle pláže so zlatistým 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora 
vhodným i  pre neplavcov a  rodiny s  deťmi 
• slnečníky a ležadlá (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis a biliard (za po-
platok) • požičovňa áut a bicyklov • početné 
možnosti zábavných aktivít v letovisku, napr. 
blízky aquapark  

Cenník » 398
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Caesar Palace hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelcaesarpalace.com

Naša mienka: hotel má výnimočnú polohu pria-
mo na  krásnej piesočnatej pláži v  tichom záli-
ve letoviska Sveti Vlas. Obklopený nádhernou 
a  vždy zelenou prírodou dýcha Caesar Palace 
príjemnou a  pohodovou atmosférou. Úžasný 
výhľad na mestečko Nesebar, komfortné ubyto-
vanie, výborná strava v spojení s kvalitnými služ-
bami, vždy milý a ochotný personál vám zaručia 
prežitie vysnívanej dovolenky. Sme presvedčení, 
že vám tento skvelý hotel splní všetky vaše oča-
kávania. Prijmite naše pozvanie do hotela v lone 
prírody, kde zabudnete na každodenné starosti. 

Poloha: na okraji obľúbeného a pokojného 
letoviska Sveti Vlas • priamo na nádhernej pie-
sočnatej pláži v obkolesení zelených svahov • 
centrum letoviska s nákupnými a zábavnými 
možnosťami ľahko dostupné autobusovou 
dopravou •  pravidelné spojenie autobusom 
s historickým mestečkom Nesebar

Ubytovanie: elegantne a  komfortne za-
riadené 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej 
prístelky • klimatizácia • TV • minibar • telefón 
•  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom na vlasy) • balkón s posedením • 
väčšina izieb s výhľadom na more • priestran-
né štúdiá s 2 klasickými lôžkami s možnosťou 
až 3 prísteliek • kuchynský kút • TV • klimatizá-
cia • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušičom na vlasy) • balkón 
s posedením a s výhľadom na more

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • trezor (za poplatok) • 4 bary - 
lobby, pool, snack a Irish bar • wifi pripojenie 

na recepcii a v lobby bare • hlavná reštaurá-
cia s terasou a výhľadom na more • à la carte 
reštaurácia • bazén • detský bazén • jacuzzi • 2 
terasy s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • vý-
ťahy • detské ihrisko • obchodík • parkovisko  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na malebnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok)

Šport a zábava: fitnes • masáže • sauna • bi-
liard • šipky • stolný tenis • hotelové animácie 

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere po-

dávané formou pestrých švédskych stolov 
• miestne alko a nealko nápoje • ľahšie ob-
čerstvenie počas dňa - zmrzlina, snacky, 
káva, čaj •  ležadlá a slnečníky pri bazéne • 
stolný tenis • fitnes 

Cenník » 402
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Poloha: v  tichšej časti pokojného letoviska 
Sveti Vlas •  cca 500 m  od  menšieho centra 
strediska s  obchodíkmi a  kaviarňami s  prí-
jemným posedením •  4 km od  Slnečného 
pobrežia (pravidelné spojenie zabezpečené 
miestnym autobusom) •  lodné spojenie so 
starým Nesebarom • cca 150 m od čistej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora, vhodnej 
najmä pre rodiny s deťmi

Ubytovanie: veľmi pekne a  štýlovo zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou prístelky 
•  moderný nábytok •  klimatizácia •  telefón 
• TV • wifi na izbe (zdarma) • chladnička • tre-
zor na izbe (za poplatok) • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vla-
sy) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotela: recepcia •  zmenáreň 
•  reštaurácia •  bar •  miestnosť na  odklada-
nie batožiny •  internet • bazén s oddelenou 
detskou časťou • slnečná terasa s posedením 
(slnečníky, ležadlá a matrace zdarma)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov

Pláže: starostlivo udržiavaná piesočnatá 
pláž s  pozvoľným vstupom do  mora •  le-
žadlá a  slnečníky (za  poplatok) •  v  blízkosti 
pláže malebný prístav ako stvorený na  ro-
mantické prechádzky • široká paleta vod-
ných a  športových aktivít priamo na  pláži, 
ako napríklad: parasailing, vodné lyže, jazda 
za člnom na vodnom banáne, ponuka masá-
ží (za poplatok)

Šport a  zábava: v  centre tohto menšieho, 
ale stále sa rozrastajúceho strediska nájdete 
obchodíky, reštaurácie, nočné bary, diskoté-
ky •  rušné centrum Slnečného pobrežia je 
dosiahnuteľné po  dlhšej prechádzke nád-
herným pobrežím alebo pravidelným auto-
busovým spojením

Cenník » 397

Venera 
hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.venerahotel.com 

Naša mienka: mimoriadne obľúbený útulný ro-
dinne vedený hotel situovaný v tichšom prostre-
dí letoviska Sveti Vlas nájdete v blízkosti peknej 
piesočnatej pláže. Už po viacero sezón ho upred-
nostňujú najmä klienti túžiaci po  oddychovej 
dovolenke. Každoročná spokojnosť hostí s  jeho 
službami nás presvedčila o  tom, že si zaslúži 
byť v našej stálej ponuke. Ubytovanie poskytuje 
v dvojlôžkových izbách s možnosťou jednej prí-
stelky. Tí, ktorí túžia po rušnejšom nočnom živo-
te, môžu využiť pravidelné autobusové spojenie 
so Slnečným pobrežím.

tug Sveti Vlas  od 109 €/8 dní • od 177 €/12 dní
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Korona 
hotel  

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: hotel Korona sa nachádza v  po-
kojnejšom, ale stále populárnejšom letovisku 
Sveti Vlas. Dominantou hotela je priestranný ba-
zén s oddelenou časťou pre deti a toboganom. 
Z jeho slnečnej letnej terasy sa pred vami otvorí 
neopakovateľný výhľad na šíre more a celé leto-
visko Slnečné pobrežie, až po unikátny starý Ne-
sebar. Aktívnejší dovolenkári si tiež prídu na svoje. 
Na blízkej pláži je v ponuke široká paleta vodných 
a plážových športov. Príjemnou prechádzkou sa 
za niekoľko minút dostanete do centra strediska, 
kde nechýbajú reštaurácie, kaviarne a obchodíky. 

Poloha: v tichšom, ale stále viac obľúbenej-
šom letovisku Sveti Vlas • cca 50 m od piesoč-
natej  pláže •  4 km od  Slnečného pobrežia, 
s ktorým má zabezpečené pravidelné spoje-
nie autobusom

Ubytovanie: útulné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou jednej prístelky •  klimatizácia •  TV 
•  telefón • chladnička • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón alebo te-
rasa s posedením 

Vybavenie hotela: recepcia •  trezory 
(za  poplatok) •  reštaurácia s  terasou a  ba-
rom • priestranný bazén s oddelenou det-
skou časťou • terasa na slnenie s výhľadom 
na  more • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
(zdarma) •  menší tobogan •  detské ihrisko 
•  snack bar •  jacuzzi (za  poplatok) •  sauna 
(za poplatok) • fitnes (za poplatok) 

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov

Pláže: hotel je situovaný v  blízkosti čistej 
piesočnatej pláže s  pozvoľným vstupom 
do  mora •  slnečníky a  ležadlá na  pláži 
(za  poplatok) •  ponuka plážových a  vod-
ných športov ako: parasailing, vodný 
banán, vodné bicykle, vodné skútre, mo-
torové člny (za poplatok) • stánky s občer-
stvením, reštaurácie a plážové bary 

Šport a  zábava: z  veľmi pekného a  ma-
lebného miestneho prístavu je možné 
loďou navštíviť očarujúce mestečko Nese-
bar s bohatou históriou • tobogan v areáli 
hotela •  široká ponuka vodných športov 
a  ďalších aktivít na  pláži (za  poplatok) 
• v menšom a príjemnom centre strediska 
nájdete obchodíky so suvenírmi, reštaurá-
cie, bary a diskotéky • Slnečné pobrežie je 
spojené s  letoviskom Sveti Vlas pravidel-
nou autobusovou linkou 

Cenník » 397
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Elektra hotel

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.hotel-electra.com

Naša mienka: v blízkosti centra letoviska Pomo-
rie sa nachádza rodinne vedený hotel Elektra. Po-
chváliť sa môže najmä svojou blízkosťou zlatistej 
pláže. Okolité prostredie zase ponúka množstvo 
atrakcií, napr. okolité bary a  reštaurácie v  ľudo-
vom štýle s bohatou ponukou a nízkymi cenami. 
Neďaleké mesto Burgas vám spestrí dovolenko-
vé chvíle históriou, zábavou i relaxom. Strategicky 
výhodná poloha a skvelá cena patria k bonusom 
pre aktívnych mladých ľudí bažiacich po histórii, 
zábave a iných príjemných letných zážitkoch, ale 
i pre rodiny s deťmi.

Poloha: výborná poloha v  tesnej blízkosti 
centra pokojnejšieho letoviska Pomorie • cca 
200 m od piesočnatej pláže • 20 km od letis-
ka v Burgase • cca 20 km od rušného letoviska 
Slnečné pobrežie s množstvom obchodíkov, 
reštaurácií, barov, diskoték a nočných klubov 
•  približne 20 km od  históriou dýchajúceho 
mestečka Nesebar, zapísaného na zozname 
UNESCO 

Ubytovanie: útulne a  pekne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • klimatizácia • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) •  SAT 
TV • telefón • chladnička • balkón 

Vybavenie hotela: vstupná hala s posede-
ním • recepcia so zmenárňou • trezor (za po-
platok) • reštaurácia •  kaviareň s  vonkajším 
posedením

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodná i pre starších 
ľudí , neplavcov a  rodiny s  malými deťmi 
•  slnečníky a  ležadlá (za  poplatok) •  široká 
ponuka vodných športov a  masáží priamo 
na pláži • v blízkosti stánky s rýchlym občer-
stvením a reštaurácie 

Šport a  zábava: požičovňa kolieskových 
korčúľ, áut a bicyklov • kolotoče pre deti • po-
četné možnosti zábavných aktivít v  letovis-
ku a na pláži: pestrá paleta vodných športov 
ako napríklad vodné lyže, parasailing, jazda 
za  motorovým člnom, požičovňa kajakov 
a  windsurfingu (za  poplatok) •  reštaurácie, 
kaviarničky, nočné kluby a bary nachádzajú-
ce sa v okolí hotela • turisticky zaujímavé Mú-
zeum soli a pláž s čiernym pieskom • počas 
leta sa tu konajú desiatky koncertov, festiva-
lov, divadelných predstavení a usporadúvajú 
sa rôzne výstavy

Cenník » 397
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Poloha: po 200 metroch dosiahnete 
nádhernú udržiavanú zlatistú pláž s  jem-
ným pieskom, krásnymi dunami, 10 minút 
chôdze od hotela sa nachádza aj druhá pri-
morská južná pláž s  množstvom športové-
ho vyžitia, kaviarní a barov • rovnako na skok 
máte aj pulzujúce centrum plné nákupných 
i  zábavných možností •  50 km severne sa 
nachádza mesto Burgas • v blízkosti letovis-
ka nájdete prírodnú rezerváciu Ropotamo, 
kde si môžete vyskúšať romantickú plavbu 
loďkou, poprípade preskúmať okolie pre-
chádzkou po dobrodružných lávkach, ktoré 
lemujú okolie rezervácie •  navštíviť môže-
te aj starobylý Sozopol, ktorý je najstarším 
mestom na  bulharskom pobreží Čierneho 
mora, ako aj mestečko Kiten, kde si určite 
prídu na svoje vyznávači potápania

Ubytovanie: vkusne zariadené dvojlôž-
kové  hotelové izby s  možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • možnosť ubyto-
vania v  priestranných rodinných izbách 
s možnosťou dvoch prísteliek • klimatizácia 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC) • TV/SAT • chladnička • wifi 
pripojenie na internet  (k dispozícii zdarma) 
• balkón s posedením

Vybavenie hotela: pri vstupe do  hotela 
vás privíta veľká vstupná hala s  recepciou 
a posedením • trezor (za poplatok) • výťahy 
• TV • wifi pripojenie na internet • hotelová 
reštaurácia • vonkajšie posedenie • pool bar 
•  lobby bar •  vonkajší bazén s  oddelenou 
detskou časťou •  terasa na slnenie s ležad-
lami a  slnečníkmi (zdarma) •  detské ihrisko 
• parkovanie (zdarma)

Tishina hotel  
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: v centre obľúbeného strediska Pri-
morsko sa nachádza hotel Tishina a už samotný 
názov (Tishina - ticho) prezrádza, že tento hotel 
je vybudovaný v  síce centrálnej, zato pokojnej 
časti letoviska. Areál hotela je zasadený uprostred 
krásnej záhrady plnej zelene a  pestrofarebných 
kvetov. Oddýchnuť si môžete rovnako pri bazé-
ne, ktorý je centrom relaxu a zábavy celého areá-
lu. Tu sa o zábavu postará náš skúsený animačný 
tím. Kulinárske špeciality bulharskej i  medziná-
rodnej kuchyne si môžete vychutnať v hotelovej 
reštaurácii, alebo pri príjemnom posedení na te-
rase. V okolí hotela sa nachádzajú dve piesočnaté 
slnkom zaliate pláže, ktoré ponúkajú dovolenká-
rom širokú škálu aktívneho vyžitia. 

vPrimorsko

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/bulharsko/tishina/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dve priestranné a dlhé pláže ponúka-
júce ležadlá a slnečníky (za poplatok) • služ-
by plavčíka •  na  južnej pláži sa nachádzajú 
stánky s občerstvením • bary • plážový vo-
lejbal •  veľký výber vodných atrakcií •  vod-
né skútre • windsurfing • kitesurfing •  jazda 
za člnom na banáne • vodné lyže • masáže • 
na konci severnej pláže sa nachádza nudis-
tická pláž

Šport a zábava: biliard (za poplatok) •  stol-
ný tenis (za poplatok) •  denné a večerné ani-
mácie  pre deti a dospelých v slovenskom 
jazyku s našimi animátormi • široká paleta 
vodných a športových aktivít  (za poplatok) 
• možnosť rôznych fakultatívnych výletov • 
neďaleký aquapark

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú servírované formou 

švédskych stolov v hotelovej reštaurácii • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápo-
je • počas dňa zmrzlina, koláčiky • ľahšie  
občerstvenie • hotelové animácie v sloven-
skom jazyku 

SUN & FUN klub neopakovateľné chvíle 
plné oddychu vám po-

čas prázdnin (júl/august) spríjemní sloven-
ský animačný tím. Zapojte sa do rozličných 
zaujímavých súťaží, či hier a  zabavte sa 
spoločne so svojimi novými kamarátmi. 
Denné i večerné aktivity jedinečným spô-
sobom obohatia vaše dovolenkové dni.

Cenník » 400

tig

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 221 €/8 dní • od 338 €/12 dní
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Belica hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotel-belitsa.com

Naša mienka: v  tichej príjemnej časti letoviska 
Primorsko, neďaleko pieskových dún, sa nachá-
dza hotel Belica, ktorý sme pre vás opäť zaradili 
do  tohtoročnej ponuky. Očarí vás svojou polo-
hou a krásnym vonkajším bazénom, pri ktorom 
môžete tráviť svoje chvíle relaxu. Hotel je obklo-
pený početnou zeleňou, ktorá vytvára príjemnú 
atmosféru a pohodu letnej dovolenky. Pri vstupe 
vás privíta priestranná hotelová hala s recepciou 
a posedením, kde si v lobby bare môžete vychut-
nať svoj obľúbený kokteil. Hotel je vhodný pre 
aktívnych dovolenkárov, ako aj rodiny s deťmi. 

Poloha: v  tichšej časti letoviska Primorsko • 
v blízkosti centra, ako aj dvoch piesočnatých 
pláží s množstvom atrakcií

Ubytovanie: moderne zariadené dvojlôž-
kové izby s  možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • klimatizácia • TV-SAT • chladnička 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC) • sušič na vlasy (zapožičanie 
na recepcii) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a  posedením • zmenáreň • trezor na 
recepcii (za poplatok) • 2 výťahy •  lobby bar 
• pool bar •  reštaurácia s terasou • á la carte 
reštaurácia • wifi (za poplatok)  • detské ihris-
ko • vonkajšie fitnes • basketbalový kôš • tenis                               
(za poplatok) • stolný tenis (zdarma) • bazén 
s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne (zdarma) • hotelová záhrada • 
strážené parkovisko (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: 250 m udržiavaná piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom • slnečníky a ležadlá 
(za poplatok) •  ponuka občerstvenia a vod-
ných športov na pláži • plážový volejbal

Šport a  zábava: detské ihrisko, vonkajšie 
ihrisko pre športovcov • aquapark • tenisový 
kurt • vodné športy • v centre mestečka náj-
dete množstvo reštaurácií domácej i medzi-
národnej kuchyne • bary • kaviarne • obcho-
díky so suvenírmi • supermarkety

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú servírované formou 

švédskych stolov v  hotelovej reštaurácii • 
neskoré raňajky • ľahké poobedňajšie ob-
čerstvenie sendviče a koláčiky • alkoholic-
ké a  nealkoholické nápoje miestnej pro-
dukcie vo vyhradenom čase • wifi (30min 
denne) • slnečníky a ležadlá pri bazéne

Cenník » 400

tuPrimorsko od 218 €/8 dní • od 327 €/12 dní
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Queen Nelly hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.queennelly.com

Naša mienka: v minulej sezóne patril medzi naj-
obľúbenejšie hotely letoviska Primorsko. Hotel je 
známy svojimi kvalitnými službami, milým a prí-
vetivým personálom, rovnako aj bohatými mož-
nosťami kultúrneho a spoločenského vyžitia, kde 
na  hlavnej ulici, ktorá je iba na  skok od  hotela, 
nájdete množstvo obchodíkov, reštaurácií, ba-
rov, kaviarní. Hotel Queen Nelly ocenia aj rodiny 
s  deťmi, ktoré si doprajú relax pod slnečníkom 
v  príjemnom areáli hotela. Ak zatúžite po  spo-
znávaní okolia, odporúčame neďalekú prírodnú 
rezerváciu Ropotamo.

Poloha: hotel je situovaný v pokojnom pro-
stredí letoviska Primorsko, v  blízkosti dvoch 
pláží a  samotného centra letoviska • 250 m 
vzdialený od najbližšej pláže • transfer z letis-
ka trvá približne 40 min • v blízkosti hotela sa 
nachádza aquapark Aqua Planet

Ubytovanie: moderne a  vkusne zariadené 
klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej, poprípade dvoch prísteliek •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou a WC) • sušič na vlasy • TV/SAT • minibar 
• balkón s posedením

Vybavenie hotela: príjemná vstupná hala 
s recepciou a posedením • zmenáreň • trezor 
(za  poplatok) •  reštaurácia • vonkajší bazén 
s  oddelenou časťou pre deti • slnečníky a 
ležadlá pri bazéne (zdarma) • bar s biliardom 
(za poplatok) • stolný tenis (zdarma) • detský 
kútik •  detské ihrisko •  wifi (zdarma) •  fitnes 
• parkovanie (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásne piesočnaté pláže, aktívnejšia 
a pokojnejšia • ležadlá a slnečníky (za popla-
tok) • rôzne druhy plážových športov • wind-
surfing • vodné skútre •  jazda na  banáne 
• vodné bicykle • plážový volejbal 

Šport a  zábava: v  okolí hotela pestrá po-
nuka nočných barov •  reštaurácií •  diskoték 
•  kaviarní • grill barov •  v  blízkosti aquapark 
Aqua Planet

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú servírované formou 

švédskych stolov v  hotelovej reštaurácii • 
neskoré raňajky • ľahké poobedňajšie ob-
čerstvenie pizza, toasty, sendviče, koláčiky, 
ovocie • neobmedzená konzumácia alko-
holických a  nealkoholických nápojov 
miestnej produkcie vo vyhradenom čase

Cenník » 401

tu Primorskood 225 €/8 dní • od 347 €/12 dní
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M-1 hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: rodinný hotelík M1 známy svojou 
vynikajúcou domácou kuchyňou sa úspešne 
uchytil v našej ponuke. Nachádza sa v  blízkosti 
zlatistej pláže, v pokojnej časti Primorska. Zariade-
ný je v tradičnom poľovníckom štýle, s nábytkom 
z masívneho dreva. Ubytovanie ponúka v dvoj-
lôžkových izbách s  možnosťou jednej prístelky, 
poprípade v rodinných izbách. Na neďalekej plá-
ži s pozvoľným vstupom do mora máte možnosť 
aktívneho vyžitia a to v podobe kitesurfingu ale-
bo zapožičania si vodných skútrov, ktoré si môže-
te dohodnúť priamo na recepcii hotela.

Poloha: v tichšej časti obľúbeného letoviska 
Primorsko • 5 min chôdze od pláže a centra 
letoviska s  množstvom obchodíkov, kaviar-
ní,  reštaurácií • transfer z letiska trvá približne 
40 min • v blízkosti hotela sa taktiež nachádza 
aquapark • prírodná rezervácia Ropotamo • 
rovnako aj starobylé mestečko Sozopol

Ubytovanie: tematicky zariadené klimati-
zované dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • rodinné izby s možnosťou až dvoch 
prísteliek • TV-SAT • chladnička • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC) • balkón • sušiak na bielizeň

Vybavenie hotela: recepcia •  reštaurácia • 
bar • wifi pripojenie • menší bazén s  jacuzzi 
• ležadlá pri bazéne (zdarma) • možnosť vyu-
žívania vonkajšieho bazéna s oddelenou det-
skou časťou v hoteli Tishina pre all inclusive 
klientov, ktorý je vzdialený 100 m • parkova-
nie v blízkosti hotela (za poplatok)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov • možnosť stravovania all 
inclusive za  príplatok v  neďalekom hoteli 
Tishina

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do  mora, vhodná pre deti a  ne-
plavcov • ležadlá a  slnečníky (za  poplatok) 
• na  pláži možnosť občerstvenia • plážové 
bary • druhá pláž nachádzajúca sa 10 minút 
od hotela, ponúka aktívne využitie voľného 
času • vodné atrakcie • vodné športy • plážo-
vý volejbal • masáže

Šport a  zábava: v  centre tohto príjemné-
ho letoviska nájdete reštaurácie miestnej, 
medzinárodnej, ako aj českej kuchyne • bary            
• diskotéky • obchody so suvenírmi • pestrú 
škálu športových atrakcií ako kurz windsur-
fingu, kitesurfingu,  vodné skútre • možnosť 
navštíviť Turecko, blízka dostupnosť hraníc

Cenník » 397

tugPrimorsko

Bazén hotela Tishina

od 109 €/8 dní • od 184 €/12 dní
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Plovdiv hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: v  tesnej blízkosti nádhernej pie-
sočnatej pláže letoviska Primorsko, ktorá poteší 
nadšencov vĺn a  vyznávačov vodných športov, 
rovnako aj rodiny s  deťmi, sa nachádza tento 
útulný rodinne vedený hotel, ktorý je obľúbený 
najmä medzi českými a  slovenskými turistami. 
Hotel Plovdiv je ideálny na  trávenie pokojných 
chvíľ mimo rušného centra. Uchváti vás svojou 
jedinečnou polohou s nádherným výhľadom na 
more. Nájdete tu veľmi vkusne zariadené izby, 
chutnú stravu a  priateľský hotelový personál 
ochotný vyjsť svojim klientom vždy v ústrety.

Poloha: hotel leží pri rozľahlej piesočnatej 
pláži, ku ktorej vedú schodíky nachádzajúce 
sa priamo pri hoteli • centrum Primorska do-
siahnete po  krátkej prechádzke malebnými 
uličkami tohto obľúbeného letoviska, kde 
nájdete množstvo nákupných a  zábavných 
možností • obchody •  reštaurácie •  kaviarne 
• bary • trhy • medzinárodné letisko Burgas je 
približne 40 min jazdy transferom

Ubytovanie: veľmi vkusne a útulne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • kli-
matizácia • TV-SAT • chladnička • výťah • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• balkón s posedením • rýchlovarná kanvica 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• zmenáreň • trezor (za poplatok) • reštaurácia 
s  vonkajším posedením ponúka bulharskú 
a  mediteránsku kuchyňu • bazén s  oddele-
nou časťou pre deti s  ležadlami a  slnečník-
mi (zdarma) • žehliaca doska na  poschodí • 
detský kútik • detské hry • spoločenské hry 

• šipky • piano • možnosť využitia práčovne 
(za poplatok) • parkovanie pre individuálnych 
klientov v blízkosti hotela (za poplatok)

Stravovanie: raňajky podávané formou bo-
hatých švédskych stolov

Pláže: pekné udržiavané pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • možnosť aktívneho vyži-
tia • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

Šport a  zábava: ponuka vodných športov 
a  športových aktivít za  poplatok - loďky, 
vodné bicykle, windsurfing, plážový volej-
bal, vodné skútre, parasailing, jazda za člnom 
na  banáne, motorové člny • možnosť stra-
vovania v  okolitých reštauráciách a  baroch, 
kde nájdete širokú ponuku miestnej i medzi-
národnej kuchyne • aquapark Aqua Planet 
v blízkosti hotela

Cenník » 398 

tug Primorskood 130 €/8 dní • od 218 €/12 dní
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Sveti Dimitar hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotel-svetidimitar.com

Naša mienka: tento príjemný útulný hotel si za-
milujete na prvý pohľad, pričom vo vás zanechá 
pocit nádychu rodinnej atmosféry. Hotel Sveti 
Dimitar sme i tento rok zaradili do našej ponuky 
najmä kvôli jeho polohe, čistote a  príjemnému 
personálu, ktorý má vždy úsmev na  tvári a  vy-
hovie vám k plnej spokojnosti. V okolí hotela sa 
nachádza niekoľko stravovacích možností, kde si 
prídu na svoje aj nároční gurmáni. Večer si môže-
te posedieť pri príjemnej živej hudbe, ktorá bude 
znieť z neďalekej reštaurácie a vyčarí tú pravú do-
volenkovú atmosféru. 

Poloha: nachádza sa približne 250 m od pie-
sočnatej, slnkom zaliatej pláže a  v  blízkosti 
centra letoviska • v  okolí nájdete aquapark 
Aqua Planet, kde si prídu na  svoje veľkí aj 
malí •  neďaleko je prírodná rezervácia Ro-
potamo, či prírodná rezervácia Perla, ktorá 
chráni piesočné duny a  ich porasty • určite 
vám príde vhod aj spoznávanie bulharskej 
histórie a architektúry navštívením starobylé-
ho mestečka Sozopol

Ubytovanie: priestranné a  klimatizované 
dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prí-
steliek • rodinné izby vhodné pre 3 až  5 osôb 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • TV/SAT • chladnička • telefón • balkón 
s posedením

Vybavenie hotela: recepcia v  nepretržitej 
prevádzke so zmenárňou • trezor (za popla-
tok) •  reštaurácia s  vonkajším posedením 
ponúkajúca miestne špeciality •  piano bar 
• wifi pripojenie (zdarma) •  internetový kútik 

• hotelový bar • plytký bazén vhodný pre deti 
(ležadlá a slnečníky zdarma) • detské ihrisko 
•  stolný tenis •  biliard • masáže •  fitnes cen-
trum • sauna

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov • možnosť doobjednať ve-
čere podávané v závislosti od počtu klientov 
formou menu alebo švédskych stolov

Pláže: dve piesočnaté pláže nachádzajúce 
sa neďaleko hotela s  možnosťou prenajatia 
ležadiel a  slnečníkov (za  poplatok) •  široká 
paleta vodných a športových aktivít priamo 
na  pláži: vodné skútre, vodné lyže, parasai-
ling, kite surfing • možnosť občerstvenia 
v reštauračných zariadeniach

Šport a zábava: v centre tohto príjemného 
letoviska nájdete reštaurácie, bary, obchodí-
ky, rôzne nákupné a zábavné možnosti, ktoré 
dosiahnete približne po 5 min chôdze 

Cenník» 397

tuhPrimorsko od 109 €/8 dní • od 191 €/12 dní
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Penelope 
hotel  

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: penelope-hotel.com

Naša mienka: ak hľadáte jeden z rodinne ve-
dených hotelov situovaný v novovybudovanej 
severnej časti Primorska, tak práve pre vás sa na-
chádza v našej ponuke priateľský hotel Penelope. 
Miesto v našom katalógu si získal najmä vďaka 
pozitívnym referenciám i osobným skúsenos-
tiam. Hotel vás očarí svojou prívetivou atmosfé-
rou, kde si svojich klientov vážia a pripravia vám 
nezabudnuteľnú spomienku na Bulharsko. Pláž 
máte vzdialenú len niečo menej ako 100 m od 
hotela a do centra na dobrú večeru, alebo ná-
kupy sa prejdete za 5 minút.

Poloha: hotel sa nachádza v  pokojnej časti 
obľúbeného letoviska Primorsko • po 100 m 
chôdze nájdete zlatistú pláž a pieskové duny 
• centrum je vzdialené 5 min chôdze, kde 
môžete nájsť pestrý výber reštaurácií, kaviar-
ní, grill barov, cukrární, nočných klubov, ale i 
nespočetné možnosti nákupov 

Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • TV-SAT • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC) • wifi pripojenie (zdarma) • minibar • bal-
kón s posedením, kde väčšina izieb poskytu-
je výhľad na more

Vybavenie hotela: recepcia s  nepretržitou 
prevádzkou • hotelová reštaurácia • hotelový 
bar • terasa s posedením • vonkajší bazén • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • na re-
cepcii je možnosť zapožičania varnej kanvice 
a žehličky • v blízkosti hotela je strážené pla-
tené parkovisko

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov

Pláže: zlatisté piesočnaté pláže ponúkajú 
nespočetné množstvo vodných i  športo-
vých atrakcií, s možnosťou prenajatia ležadiel 
a slnečníkov (za poplatok) • služby plavčíka • 
možnosť občerstvenia v plážových bufetoch

Šport a  zábava: okolité pláže ponúkajú ši-
roký výber aktivít, ako napríklad plážový vo-
lejbal, vodné skútre, windsurfing, vodné lyže, 
vodné bicykle • v neďalekom centre vás zase 
uchváti čaro tohto kúzelného letoviska, ktoré 
môžete objavovať prechádzkami v  uličkách 
s  príjemnou atmosférou, kde sa nachádza 
množstvo reštaurácií, barov,  kaviarní, noč-
ných barov 

Cenník » 398

tug Primorskood 109 €/8 dní • od 198 €/12 dní



Zapečené baklažány s mletým mäsom
Mousaka

CHALKIDIKI

Nea Potidea 
Afitos | Kalandra

GRÉCKO



185GRÉCKO — CHALKIDIKI

Predstavujeme vám malý grécky 
raj na  zemi, polostrov Chalkidiki, 
ktorého brehy obmýva priezrač-
ne čisté Egejské more. V  obklopení 
borovicových hájov a  olivových sa-
dov sa nachádzajú tradičné gréc-
ke dedinky i  moderne vybudo-
vané letoviská, kam prichádzajú 
dovolenkári zo všetkých kútov sveta.  
V tohtoročnej sezóne sme našu po-
nuku rozšírili a na letisko v Thessa-
lonikách budeme okrem Bratislavy 
lietať aj z Košíc. Krásnych 8, 11, 12 
alebo 15 dní, prežiarených slnečný-
mi lúčmi a presýtených vôňou mora, 

môžete stráviť v  tradičnom gréckom 
hotelovom rezorte Aristoteles Beach 
nachádzajúcom sa na  polostrove 
Kassandra. Pravú dovolenkovú at-
mosféru vo vás umocní nádherný 
panoramatický výhľad na  morskú 
hladinu, ktorý si môžete vychutnávať 
priamo z areálu hotela s bazénom. Za 
zmienku stojí i malebná pláž hrajúca 
pestrou paletou odtieňov modrej 
farby, či blízkosť tradičnej dedinky 
Afitos. Tým, ktorí túžia byť spätí s prí-
rodou a zároveň chcú mať nádherné 
more na dosah ruky, ponúkame našu 
novinku hotel Mendi Beach, so svoj-
imi kvalitnými all inclusive službami. 
Nájdete ho v oblasti Kalandra pri 
najzápadnejšom výbežku polostrova 
Kassandra. Prelistujte si nasledovné 
strany, vyberte si ubytovanie a služby 
podľa svojich predstáv a  vydajte sa 
spolu s  nami na  malebné Chalkidiki. 
Skvelú dovolenku máte zaručenú.

Vydajte sa spolu s nami do krajiny, ktorá 
sa tak zapáčila olympským bohom, že si 

ju vybrali za svoje sídlo, do krajiny hrdinov 
starých antických bájí a mýtov, domova 

Platóna, Aristotela a ďalších veľkých filozofov 
- do Grécka. Práve Grécko je kolískou 

najstaršej civilizácie Európy. Dnes sa v celej 
krajine deň za dňom píšu dejiny dokonalých 
prímorských dovoleniek. Pozývame vás teda 

na cestu letného oddychu a zábavy, ktorú 
môžete harmonicky spojiť s poznávaním 
histórie a kultúry tejto jedinečnej krajiny.

Chalkidiki - Kassandra
Chalkidiki tvoria polostrovy Kassandra, Sithónia 
a  Athos, ktoré predstavujú tri časti bájneho Po-
seidónovho trojzubca a sú najobľúbenejšou do-
volenkovou destináciou gréckej pevniny. Tieto 
„tri prsty Chalkidík“ pripomínajú skôr samostatné 
ostrovy, ktoré obmývajú vlny Egejského mora. 
Podľa gréckej mytológie sa Kassandra v  časoch 
antiky nazývala Flegra, čo znamená „miesto 
ohňa.“ Bola domovom obrov a miestom veľkého 
súboja, keď chceli obri z  krajiny vypudiť staro-
gréckych bohov. Dnes patrí tento najzápadnejší 
cíp Chalkidík k najpopulárnejším cieľom turistov, 
ktorí sem prichádzajú za slnkom, plážami, vôňou 
mora a tradičnou gréckou pohostinnosťou.

Nea Potidea
Polostrov Kassandra oddeľuje od  pevniny 40 m 
široký a  1250 m dlhý prieplav Potidea Canal, pri 
ktorom leží dedinka Nea Potidea. Pri kanáli sa na-
chádzajú aj zvyšky antického mesta Potidea, kto-
ré má bohatú históriu a bolo založené okolo roku 
600 pred Kristom. Dnes je stredisko atraktívnym 
miestom letných dovoleniek, predovšetkým vďa-
ka nádherným piesočnatým plážam a priezračne 
čistému moru. 

Afitos (Athitos)
Grécka dedinka Afitos je jedna z  mála, ktorá si 
dodnes zachovala svoj tradičný ráz. Výstavba no-
vých budov je prísne regulovaná, a preto tu ne-
nájdete veľké hotelové rezorty. Napriek tomu, že 
má Afitos bohatú históriu, jeho súčasná podoba 
bola vytvorená v 19. storočí. Okrem príjemných 
taverien s  neopakovateľnou atmosférou, ktoré 
ponúkajú letným dovolenkárom možnosť ochut-
nať jedinečnú miestnu kuchyňu, ocenia návštev-
níci tejto dedinky aj suveníry v  podobe ručne 
vyrobených remeselných výrobkov. 

Kallithea
Kallithea je najobľúbenejším a  najvyhľadáva-
nejším letoviskom tejto oblasti. Prímorské po-
brežie lemujú borovicové háje, medzi ktorými 
sa nachádzajú jednoduché apartmány, menšie 
rodinné hotelíky i  veľké dovolenkové rezorty, 
pripravené splniť dovolenkové sny aj tých najná-
ročnejších klientov. Pýchou strediska je rozľahlá 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
a  pestrou ponukou vodných športov. Kallithea 
je výborne vybavená aj množstvom reštaurácií, 
stánkov s občerstvením a kaviarní, no práve pre 
jej kozmopolitnosť tu tradičné taverny s gréckou 

kuchyňou nájdete len poskromne. V  podvečer-
ných hodinách ožívajú miestne bary a diskotéky, 
ktorých čulá zábava trvá do skorých ranných ho-
dín.

Kalandra
Oblasť Kalandra bola založená v posledných 
rokoch byzantskej a prvých rokoch tureckej 
nadvlády. Kalandra je bohatá na archeologické 
náleziská. V oblasti Possidi sa nachádza najstarší 
chrám venovaný Poseidónovi. V celom regióne 
je množstvo malebných taverien, rybárských 
reštaurácií, supermarketov, miest, kde sa do ne-
skorých nočných hodín zabavíte v rytme tradič-
nej gréckej hudby.

Thessaloniki 
Solún, alebo aj Saloniki, hlavné mesto provincie 
Macedónia s  približne miliónom obyvateľov, 
bolo založené už v  roku 315 pred Kristom. Tiež 
sú druhým najväčším mestom v Grécku a balkán-
skym prístavom v Egejskom mori. Dnešné Thes-
saloniki sú fascinujúcou metropolou severnej 
časti Grécka, ktorá harmonicky spája modernú 
dobu 21. storočia s  nespočetnými historickými 
i kultúrnymi pamiatkami.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 30° 32° 32° 28° 25°
More 20° 21° 25° 25° 23° 21°

Rozloha 131.957 km2 Populácia 11.280.000
Hlavné mesto Atény Mena euro

Souvlaki a feta syr

Nea PotideaThessaloniki

Afitos

Kalandra

ATÉNY
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Poloha: na  vyhľadávanom polostrove Kas-
sandra, ktorý je najzápadnejším výbežkom 
Chalkidík • spojenie s  pevninou mostom 
v  dedinke Nea Potidea • hotelový areál 
pozostáva z  viacerých 2 až 3-podlažných 
ubytovacích častí, ktoré sú obklopené exo-
tickou záhradou • približne 250  m od pláže                                                 
• veľkou výhodou hotela je aj jeho poloha - 
nachádza sa cca 1 km od  tradičnej dedinky 
Afitos, ktorá je „kamenným balkónom Chalki-
dík“ otvárajúcim pred vami jedinečný výhľad 
na  panorámu Toronského zálivu a  cca 3 km 
od  obľúbeného strediska Kallithea s  reštau-
ráciami, barmi, kaviarňami, bohatými mož-
nosťami nákupov či pestrou ponukou vod-
ných športov na pláži • vzdialenosť od letiska 
v Thessalonikách cca 80 km 

Ubytovanie: vkusne zariadené štandardné 
dvojlôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky  • 

priestrannejšie izby pre 4 osoby • rodin-
né izby až pre 5 osôb s  dvomi oddelenými 
miestnosťami (za príplatok) • klimatizácia • te-
lefón • SAT TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • wifi (za poplatok) • 
balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: hote-
lový komplex pozostáva z  viacerých budov 
so spoločenskými priestormi a  ubytovacími 
časťami • vstupná hala s  recepciou • trezor 
na  recepcii (za  poplatok)  • wifi vo verej-
ných priestoroch hotela (zdarma) • lekár 
na  vyžiadanie (za  poplatok) • 2 bary • hlav-
ná reštaurácia • bar pri bazéne • bar na pláži 
(za poplatok) • priestranný bazén (ležadlá a sl-
nečníky  zdarma) • vnútorný  bazén • minimarket                                                                                                                                       
• udržiavaná hotelová záhrada

Stravovanie: formou all inclusive

Aristoteles Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.aristotelesbeach.gr 

Naša mienka: v tohtoročnej sezóne vám opäť po-
núkame obľúbený hotel Aristoteles Beach. Tradič-
ný grécky all inclusive komplex ponúka klientom 
skvelú dovolenku plnú zážitkov. Pozostáva z viace-
rých hotelových pavilónov obklopených krásnym 
areálom, v ktorom nechýbajú nádherné palmy, či 
priestranný bazén s terasou na slnenie, odkiaľ sa 
pred vami otvorí nádherný panoramatický výhľad 
na morskú hladinu. Hotelový komplex Aristoteles 
Beach je dômyselne vybudovaný v  príjemnom 
prostredí mimo rušného centra prázdninových 
letovísk, nad pokojnou hladinou Egejského mora, 
v blízkosti krásnej piesočnato–kamienkovej pláže 
s  pozvoľným vstupom do  vody, ktorý dozaista 
ocenia i menej zdatní plavci a detskí dovolenkári.

vChalkidiki - Afitos

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/chalkidiki/aristoteles-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: hotel sa nachádza cca 250 m od krás-
nej, prírodnej, kamienkovo-piesočnatej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky (zdarma) • bar a taverna na pláži 
(za poplatok) • pláž je s areálom hotela spo-
jená nadchodom (možnosť využitia výťahu)

Šport a zábava: basketbal • plážový volejbal 
• tenis • záhradný šach • detské ihrisko a mi-
niklub • zábavné a športové súťaže pre deti 
v  rámci klubovej dovolenky aj so slovensky 
hovoriacim animátorom • možnosť návštevy 
neďalekej dedinky Afitos • ponuka výletov po 
okolí

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych nápojov • počas 
obedov a  večerí sú podávané alkoholické 
nápoje (čapované pivo, biele a  červené 

víno, retsina), nealkoholické nápoje, voda 
a  zmrzlina • nápoje v  hotelových baroch 
a pri bazéne v čase od 10:00 hod. do 23:00 
hod • vybraný tvrdý alkohol je k dispozícii 
od 19:00 hod. do 23:00 hod. • káva a koláči-
ky v  popoludňajších hodinách • klubová 
dovolenka • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a  na  pláži • wifi vo verejných priestoroch 
hotela

SUN & FUN klub počas mesiacov júl 
a august sme pre vaše 

ratolesti pripravili rôzne zábavné aktivity 
pod vedením slovensky hovoriaceho ani-
mátora. Klubová dovolenka bude pre vaše 
deti plná smiechu a  zábavy s  novými ka-
marátmi.

Cenník » 408

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od  384 €/8 dní • od 631 €/12 dní                                                           
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Poloha: hotelový komplex je visutou záhra-
dou na brehu najzelenšej časti polostrova 
Kassandra • je situovaný pri pláži • nachádza 
sa 3 km od mestečka Kalandra, kde v miest-
nych tavernách zažijete chuť Grécka • cca 1 
hodinu jazdy letiska v Thessalonikách 

Ubytovanie: útulne zariadené klimatizova-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
s výhľadom na more • chladnička • balkón 
• SAT-TV • telefón • sušič na vlasy • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC • ubytovanie typu štúdio:  
klimatizované izby  so záhradnou terasou 
určené pre 2-4 osoby (2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky a dieťa do 13 rokov bez 
lôžka) •  sušič na vlasy • chladnička • rých-
lovarná kanvica • trezor • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpelňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC)

Vybavenie hotela: pri príchode do ho-
tela vás privíta priestranná vstupná hala                                                                                                                   
s 24 hod. recepciou a posedením • hlavná 
reštaurácia • výťah • hlavný hotelový bar s  
terasou • plážový bar • pool bar • bazén s 
morskou vodou, slnečníky a ležadlá (zdar-
ma) • bazén s vyhradenou časťou pre deti 
• à la carte reštaurácia špecializujúca sa na 
dary mora (za poplatok) • minigolf • detské 
preliezačky, húpačky • miniklub • biliard • te-
nisový kurt • fitness • basketbal • stolný tenis 
• hotelové animácie • minimarket • v areáli 
hotela sa taktiež nachádza aj minizoo, ktorá 
určite poteší najmenších návštevníkov 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotelový areál sa nachádza priamo 
pri širokej piesočnatej pláži s prímesou 
drobných kamienkov a s atraktívnymi sla-

Mendi Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.mendi-hotel.gr 

Naša mienka: je mnoho dôvodov pre návšte-
vu hotela Mendi Beach. Ak hľadáte široké plá-
že, priezračné more, pestrú ponuku detských 
atrakcií, či možnosti vodných športov, prijmi-
te pozvanie na pohodovú dovolenku v našej 
tohtoročnej novinke. To najpozoruhodnejšie je 
prekrásny exteriér. Príjemný bude iste váš relax 
v krásnej hotelovej záhrade, ktorú pred slnečný-
mi lúčmi chráni záplava borovíc, paliem, olív a 
pestrofarebných kvetov. Vo veľkoryso riešenom 
areáli si každý návštevník nájde svoje miesto na 
ideálny relax, či už preferujete aktívne trávenie 
dovolenky na športoviskách alebo pokojný od-
dych a súkromie. Hotel je dokonalým prázdni-
novým cieľom pre rodiny s deťmi. 

Chalkidiki - Kalandra

animácieanimácie

hotelovéhotelové



189GRÉCKO

menými slnečníkmi dotvárajúcimi typickú 
dovolenkovú atmosféru • pozvoľný vstup 
do mora je vhodný pre malé deti i neplav-
cov • ležadlá a slnečníky pri kúpe nápoja z 
plážového baru (zdarma) • plážový bar (za 
poplatok) • možnosť zapožičania osušiek (za 
vratný depozit) 

Šport a  zábava: basketbal • biliard (za 
poplatok) • volejbal • tenis (zapožičanie 
tenisových rakiet zdarma) • detské ihrisko 
• preliezačky a  miniklub • zábavné a špor-
tové aktivity v rámci hotelových animácií • 
minigolf (zdarma) • možnosť absolvovať fa-
kultatívne výlety • návšteva okolitých pláží • 
múzea • šnorchlovanie • potápanie • zapoži-
čanie auta, bicyklov, motorky (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou pestrých 

švédskych stolov vrátane miestnych ná-
pojov • počas obedov a večerí sú podáva-
né alkoholické nápoje (čapované pivo, 
miestne biele a červené víno) • nealkoho-
lické nápoje • teplé nápoje (káva, čaj) • ná-
poje pri hotelovom bazéne v čase od 11:00 
hod. do  23:00 hod: čapované pivo, biele 
a červené víno, ouzo, koňak • nealkoholic-
ké nápoje • voda • alko a nealko kokteily • 
horúce nápoje • zmrzlina • sušienky • sen-
dviče • ležadlá a slnečníky pri bazéne • wifi 
vo verejných priestoroch hotela (zdarma)

Cenník » 408

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od  470 €/8 dní • od 742 €/12 dní
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Poloha: hotelový rezort je situovaný v leto-
visku Nea Potidea na polostrove Kassandra, 
ktorý je prvý z troch prstov gréckeho po-
lostrova Chalkidiki • neďaleko historického 
kanála s mostom • hotelový areál s krásnou 
udržiavanou záhradou pozostáva z  viace-
rých domčekov postavených v elegantnom 
tradičnom štýle a ústi priamo na udržiavanú 
piesočnatú hotelovú pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • cca 70 km od medzinárod-
ného letiska v Thessalonikách 

Ubytovanie: hotel ponúka ubytovanie 
v trojpodlažných domčekoch vsadených 
do udržiavanej exotickej záhrady, kde sa 
nachádzajú elegantne zariadené a v žiari-
vých i svetlých farbách dekorované dvoj-
lôžkové izby s možnosťou ubytovania až 4 
osôb - väčšina izieb disponuje rozkladacími 
pohovkami ako prístelkami • klimatizácia • 

trezor (za poplatok) • telefón • SAT TV • mi-
nichladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • 
sušič na vlasy • wifi (zdarma) • balkón alebo 
terasa s posedením

Vybavenie hotela: elegantná priestranná 
vstupná hala s  recepciou a s posedením • 
wifi v  areáli hotela (zdarma) • hlavná hote-
lová reštaurácia špecializujúca sa na grécku, 
stredomorskú a medzinárodnú kuchyňu • 
tradičná grécka taverna pri bazéne • štýlo-
vý pool bar • priestranný bazén s terasou na 
slnenie s ležadlami a  slnečníkmi (plážové 
osušky k dispozícii za  vratný depozit) • pri 
pláži sa nachádza relaxačná zóna na slnenie 
• minimarket • detské ihrisko a miniklub • po-
žičovňa áut (za poplatok) • hotelové SPA (za 
poplatok) • kaderníctvo (za poplatok)

Portes Beach hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: ****+
webstránka: www.portesbeach.com

Naša mienka: po minuloročných veľmi pozitív-
nych ohlasoch na rezort Portes Beach sme ani na 
chvíľu nezaváhali a opäť ho zaradili do našej po-
nuky. Tento moderný hotelový komplex nájdete 
pri malebnom mestečku Nea Potidea, v čarokrás-
nom prostredí gréckych Chalkidík, kde zažijete 
naozaj skvelú plážovú dovolenku. Čakajú na vás 
elegantne zariadené izby, prvotriedne služby, 
hotelová reštaurácia s chutnými špecialitami do-
mácej i medzinárodnej kuchyne, krásna záhrada 
plná zelene s bazénom, pool barom a  terasami 
na  slnenie lákajúcimi k  oddychu. Čerešničkou 
na torte je piesočnatá pláž s krištáľovou vodou a 
pozvoľným vstupom do mora, ktorá je ocenená 
Modrou vlajkou EÚ.

vChalkidiki - Nea Potidea

animácieanimácie

hotelovéhotelové

https://tiptravel.sk/dovolenka/chalkidiki/portes-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: hotel sa môže pochváliť krásnou, 
udržiavanou piesočnatou plážou s krištá-
ľovo čistým morom a pozvoľným vstupom 
do mora • je vhodná pre malé deti a neplav-
cov • ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové 
osušky (za vratný depozit) • pláž je vybavená 
kabínkami a sprchami • vodné športy a po-
tápanie (za poplatok) 

Šport a zábava:  posilňovňa • vodný aero-
bik • vodné bicykle a kanoe na pláži • teniso-
vý kurt • stolný tenis • plážový volejbal • šíp-
ky • boccia • hotelové animácie • diskotéka 
• cvičenie jogy v hotelovej záhrade • sauna 
(za poplatok) • raz za 2 týždne grécky večer, 
olympijské hry, párty na pláži • detské vodné 
tobogány • transfer do Nea Potidea v týždni 
(zdarma), kde si môžete pozrieť kostol Agios 

Georgios či absolvovať plavbu po kanáli 
spájajúcom východ a západ polostrova Kas-
sandra • možnosť absolvovať fakultatívne 
výlety po okolí 

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane miestnych nápojov • mož-
nosť vegetariánskeho menu • rozlievané 
alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, 
čaj, ľahké občerstvenie a zmrzlina pre deti 
• popoludní: káva, čaj a koláčiky • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne a na pláži • wifi • vy-
brané športové aktivity • denný a večerný 
hotelový animačný program s množ-
stvom športových a zábavných aktivít pre 
všetky vekové kategórie dovolenkárov  

Cenník » 409

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od  674 €/8 dní • od 946 €/12 dní
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Predstavujeme vám novinku tohto 
leta - Peloponéz, známy aj ako Pelo-
pov ostrov, tvoriaci južnú časť gréckej 
pevniny, ktorú spája pevninská šija, 
prekopaná Korintským prieplavom. 
Krajina stvorená nielen pre dokonalý 
oddych na pláži v  Korintskom a Sa-
ronskom zálive, ale aj na spoznávanie 
gréckej histórie na každom kúsku Pe-
loponézu. Od letiska v hlavnom mes-
te Grécka, kam sa dostanete priamym 
letom z Bratislavy, sú strediská vzdia-
lené približne 1 hod. jazdy autom. 

Počas letnej sezóny vám ponúkame 
možnosť stráviť na polostrove 8 ale-
bo 15 dní. Ponúkame vám dovolenku 
plnú oddychu na pláži podľa váš-
ho výberu a  ubytovania v  krásnych 
hotelových komplexoch, ktoré sú 
v  tohtoročnej ponuke našimi novin-
kami. Vybrali sme pre vás to najlepšie 
z all inclusive ponuky v  troch mes-
tečkách a oblastiach: Loutraki - hotel 
Pappas a hotelový rezort Wyndham 
a Ramada, Vrachati - hotelový rezort 
Alkyon a v  Isthmii - hotel King Sa-
ron.  Pravú dovolenkovú atmosféru 
dotvorí krásny výhľad na morskú 
hladinu, ktorý si môžete vychutnať 
priamo z  hotelov. Na svoje si prídu 
aj milovníci kuchyne, keďže v našich 
hoteloch sa okrem iného podávajú 
typické grécke jedlá dochutené oli-
vami alebo olivovým olejom, priamo 
z  miestnych plantáží južného Gréc-
ka. Výbornú chuť jedál doladí víno 
zo slávnych peloponézskych viníc.    

Spoznajte najjužnejšiu časť gréckej pevniny 
pri Korintskom prieplave, známou mýtom 
o Pelopovi. Vďaka jeho vládnutiu vtedajšej 

krajine si polostrov vyslúžil názov - Pelopov 
ostrov. Užite si hornatú krajinu obkolesenú 

krásnymi plážami, históriu starovekých 
civilizácií po celom polostrove, ocitnite 

sa v jednom z najznámejších prieplavov 
sveta a ochutnajte stifado, musaku alebo 

víno z miestnych viníc. Naberte energiu 
slnečných lúčov a silu gréckych bohov. 

Dovolenkujte práve na bájnom Peloponéze. 

Atény 
Na polostrove Attika sa rozprestiera hlavné mesto 
Grécka - Atény. Grécka bohyňa múdrosti zasadila 
v tejto oblasti prvý olivový strom a stala sa  ochran-
kyňou mesta, ako aj jej obyvateľov. Práve tu sa zro-
dila civilizácia a múdrosť antického sveta. Preto si 
mesto zaslúžilo pomenovanie po múdrej bohyni 
- Aténe.  Bohatú grécku architektúru nachádzame 
v chrámoch, kostoloch, antických stĺpoch, v múze-
ách a galériach. Starobylú atmosféru dopĺňa ruch 
v uliciach, vrava v kaviarňach, ako aj veľa taverien 
a reštaurácií. Nádherný výhľad  na rozľahlé mesto  
a jeho priľahlé štvrte, ako aj pobrežie a prístav Pi-
reus sa nám naskytne z dvoch historických miest 
umiestnených nad mestom - z najvyššieho vrchu 
mesta Lykavittos, kde sa nachádza malý kostolík 
a z vrchu Akropolis, ktorý je jedným zo symbolov 
mesta. Pri objavovaní historických Atén nevyne-
chajte impozantný Hefaistov chrám alebo antickú 
Agoru, ktorá slúžila ako politické a  kultúrne cen-
trum, kde prednášali Sokrates aj sv. Pavol. Ak chce-
te zažiť jedinečnú grécku atmosféru, nepochybne 
navšívte štvrť Plaka, ktorá je charakteristická úzky-
mi uličkami a plná taverien a  kaviarní, ktoré vás 
dovedú na blší trh Monastiraki. Všetky pamiatky sa 
nachádzajú v historickom centre, preto sú Atény 
priam stvorené na pešie spoznávanie. 

Korint
Hlavné mesto v  najrozľahlejšom regióne Korintia 
bolo založené podľa gréckeho mýtu o Korinthovi, 
potomkovi slnečného boha Hélia. Po potulkách 
mestom vás bezpochybne pohltí história starove-
kých ruín alebo Apolónov chrám so siedmimi dór-
skymi stĺpmi. Korint je mesto ležiace na rozhraní 
gréckej pevniny a polostrova, v blízkosti šesť kilo-
metrového Korintského prieplavu, ktorý sa stal zná-
mou atrakciou pre turistov a nesie v sebe aj kúsok 
Slovenska, keďže jeho projektantom bol aj rodák z 
Košíc. Vydajte sa objavovať skryté tajomstvá slneč-
ného mesta. 

Loutraki 
Od staroveku je oblasť Loutraki charakteristická 
výskytom termálnych prameňov a  množstvom 
kúpeľných miest. Západnú hranicu tejto oblasti 
tvorí Korintský záliv a  svojou rozlohou zasahuje 
do oblasti Korintia napriek tomu, že neleží priamo 
na polostrove Peloponéz. Hlavné mestečko nesie 
rovnaký názov ako kúpeľná oblasť, kde sa nachá-
dza jeden z najznámejších termálnych prameňov 
Grécka. Loutraki je ideálnym strediskom pre obja-
vovanie gréckeho dedičstva, ako sú rímske kúpele 
alebo zrúcanina bohyne Atény. Dovolenkovú at-

mosféru v Korintskom zálive plnom piesočnatých 
a  kamienkových pláži, ocenených „Modrou vlaj-
kou“ za čistotu pláží a mora, dotvárajú kaviarničky 
a obchodíky so suvenírmi. 

Isthmia 
Ďalším, historicky zaujímavým miestom, vzdiale-
ným len desať kilometrov od Korintu, je antická 
Isthmia. Slnečné dni si môžete užívať na piesoč-
natej pláži s výhľadom na Saronský záliv, okúpať sa 
v  neďalekom vodnom aquaparku alebo navštíviť  
Poseidonov chrám v  Isthmii. Určite si odnesiete 
nezabudnuteľný zážitok z  plavby cez prieplav. 
Neváhajte a  spoznajte druhú stranu Korinstkého 
prieplavu.

Vrachati 
Grécke mestečko Vrachati je vyhľadávanou desti-
náciou predovšetkým pre čisté pláže a tyrkysovú 
modrú vodu Korintského zálivu na polostrove. 
Vďaka svojej lokalite ponúka množstvo tipov na 
výlety po okolí - Korintské hory v spojení so Stym-
falským jazerom a  s gréckymi kláštormi alebo s 
Jaskyňou Jazier, z ktorej si odnesiete neopakova-
teľný zážitok alebo si vychutnávajte miestne víno 
na promenáde. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 30° 32° 32° 28° 27°
More 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Rozloha 131 957 km2 Populácia 11 280 000
Hlavné mesto Atény Mena euro

Baklažánový šalát Jogurt s medom a orechami

Loutraki

Isthmia
ATÉNY

KorintVrachati
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Poloha: hotelový rezort sa rozprestiera          
na pobreží Korintského zálivu v mestečku 
Vrachati, približne 5 minút chôdze od jeho 
centra • cca 80 m od vlastnej kamienkovej 
pláže • Atény sú vzdialené cca hodinu cesty 
autom • v blízkej dostupnosti sa nachádza 
Korintský prieplav, archeologické múzeum 
starovekého Grécka, historické a folklórne 
múzeum Korintu i vodný park   

Ubytovanie: komfortne zariadené štan-
dardné dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • klimatizácia • telefón • minibar • SAT 
TV • trezor • sušič na vlasy • balkón • vlastné 
hygienické zariadenie (sprcha, resp. vaňa, 
WC) • možnosť ubytovania v rodinných 
izbách pre 4 osoby s 2 samostatnými izbami 
(za príplatok) • na izbách je k dispozícii 0,5 l 
fľaša minerálnej vody na osobu a deň

Vybavenie hotelového komplexu: hote-
lový komplex je vsadený do krásnej záhrady 
plnej zelene a exotických kvetov • pozostáva 
z 12 budov, kde sa nachádzajú ubytovacie 
jednotky a služby pre hostí • priestranná re-
cepcia • lobby bar s príjemným posedením 
• reštaurácia SKY BAR • pool snack bar • wifi 
pripojenie • bazén so sladkou aj poloslanou 
vodou • bazén pre deti • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne (zdarma) • SPA centrum (za po-
platok) • konferenčné miestnosti • interneto-
vý kútik • herňa • ihrisko pre deti • posilňovňa

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 80 m od krásnej kamienkovej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora, ktorá je  
ocenená  Modrou vlajkou EÚ • ležadlá a sl-
nečníky (zdarma) • plážové osušky (zdarma) 
• bar na pláži (v rámci all inclusive)

Alkyon Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.alkyonhotel.gr 

Naša mienka: vitajte v špičkovom hotelovom 
komplexe Alkyon Resort Hotel & Spa, ktorý sa 
rozprestiera na 2,5 hektároch a kde jednoduché 
architektonické línie dotvárajú oázu luxusného 
pokoja. Jednotlivé budovy zasadené medzi svie-
žu zeleň záhrad ponúkajú izby a služby, ktoré 
kombinujú prvotriednu kvalitu, eleganciu a po-
hodlie. Vynikajúca poloha v blízkosti archeologic-
kých nálezísk, krásnych pláží a zaujímavých miest 
znásobuje atraktivitu tohto miesta vhodného k 
stráveniu ideálnych dovolenkových chvíľ či už 
pre aktívnych dovolenkárov, rodiny s deťmi ale-
bo zamilované dvojice. Hotel pre vás vytvoril mo-
derné a príjemné prostredie s vynikajúcimi služ-
bami, ktoré vám zaručia nezabudnuteľné zážitky. 

vPeloponéz - Vrachati

https://tiptravel.sk/dovolenka/ateny/alkyon-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: vodné športy - kanoe, vod-
né bicykle (zdarma) • basketbalové ihrisko • 
volejbalové ihrisko • požičovňa bicyklov (za 
poplatok) • billiard • stolný futbal • stolný 
tenis • možnosť zaplatiť si kurz potápania 
• jazda na koňoch (za poplatok) • vodný 
park v blízkej dostupnosti • okolie hotela 
je bohaté aj na turistické zážitky či horské 
bicyklovanie • paintball • požičovňa áut (za 
poplatok) • možnosť absolvovať fakultatívne 
výlety po okolí

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých a 

chutných švédskych stolov vrátane miest-
nych nápojov • počas obedov a večerí sú 
podávané alkoholické nápoje (čapované 
pivo, miestne biele a červené víno), čapo-
vané nealkoholické nápoje • nápoje a ob-
čerstvenie v plážovom bare od 11:00 do 

19:00 hod. a v pool bare od 11:00 do 23:00 
hod: horúce nápoje (káva, čaje), nealko-
holické nápoje, minerálna voda, čapova-
né pivo, ouzo, tsipouro, červené a biele 
víno, gin, vodka, rum a whisky, od 11:45 do 
13:00 hod. sendviče, pizza a rôzne snacky, 
od 16:00 do 17:30 hod. koláčiky, sorbety, 
dezerty • hotel navyše pre našich klientov 
zdarma ponúka 0,5 l minerálnej vody na 
osobu a deň • vnútorný bazén • fitness • 
1-krát vstup do sauny, hammam a jacuzzi 
(rezervácia nutná po príchode do hotela) • 
10% zľavu na vybrané procedúry v SPA Al-
kyon • večer so živou hudbou

Cenník » 411

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od  527 €/8 dní
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Poloha: hotel sa nachádza pri antickom mes-
tečku Isthmia, ktoré bolo v minulosti situova-
né na hlavnej trase spájajúcej Atény s antickým 
Korintom • v pokojnom prostredí s krásnou 
záhradou, obklopený sviežou zeleňou a exo-
tickými kvetmi, kde si môžete vychutnávať 
rannú kávičku • priamo pri piesočnatej pláži                                                                                                            
s priezračnou vodou a s nádherným výhľa-
dom na Saronský záliv • cca 1 hod. jazdy od 
medzinárodného letiska v Aténach • mesto 
Korint je vzdialené cca 8 km a mestečko 
Loutraki cca 9 km od hotela • hotelový au-
tobus do Loutraki a do antického Korintu (za 
poplatok) • výhodná poloha k absolvovaniu 
rôznych fakultatívnych výletov do blízkeho 
okolia

Ubytovanie: elegantné a priestranné dvoj-
lôžkové klimatizované izby s možnosťou 
prístelky pre 1, resp. 2 osoby (poschodová 

posteľ) • trezor (za poplatok) • telefón • SAT TV 
• minichladnička • vlastné hygienické zariade-
nie (vaňa, resp. sprchový kút s WC) • sušič na 
vlasy • wifi (zdarma) • balkón s posedením • 
výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: priestranná vstupná 
hala s posedením a recepciou • TV kútik • 
wifi v areáli hotela (zdarma) • hlavná reštau-
rácia Elia špecializujúca sa na grécku a me-
dzinárodnú kuchyňu • Green Lounge bar                                                                                                                 
• priestranný bazén s morskou vodou a s te-
rasou na slnenie (ležadlá a slnečníky zdarma, 
plážové osušky za depozit) • reštaurácia/bar 
Blue mood (za poplatok) • detský klub a ih-
risko • požičovňa áut (za poplatok) • obchod 
so suvenírmi 

Stravovanie: formou all inclusive

King Saron hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.kingsaron.gr 

Naša mienka: v tohtoročnej sezóne letných do-
voleniek vám predstavujeme elegantný 4* all 
inclusive hotel King Saron nachádzajúci sa v ma-
lebnom regióne Isthmia, obkolesený Saronským 
zálivom. Nájdete ho v objatí exotickej zelene a 
pestrofarebných kvetov, pričom piesočnatú pláž 
s pozvoľným vstupom do mora máte z krásnej 
záhrady na dosah ruky. Pravú oddychovú atmo-
sféru gréckeho leta si môžete vychutnávať aj zo 
slnečnej terasy hotelového bazéna, či z plážovej 
reštaurácie s fantastickým frappé v ruke a pohľa-
dom upretým na trblietavú hladinu mora. O vy-
plnenie vašich aktivít a o zábavu našich najmen-
ších návštevníkov sa s radosťou postará hotelový 
animačný tím.

Peloponéz - Isthmia
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Pláže: priamo pri hotelovej piesočnatej pláži 
• príjemne teplé more s priezračnou, krištáľo-
vo čistou vodou a s pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá  a slnečníky (zdarma) • kanoe a 
vodné bicykle na pláži 

Šport a zábava: tenisový kurt (možnosť ob-
jednať si lekcie tenisu za poplatok) • posilňov-
ňa • masáže (za poplatok) • plážový volejbal • 
basketbal • stolný tenis • vodné pólo • tradič-
ný grécky večer s predstavením národných 
folklórnych tancov spojený s gréckou veče-
rou • denné a večerné programy a súťaže 
organizované hotelovým animačným tímom 
• možnosť zaujímavých výletov do blízkeho 
okolia (za poplatok): bungee jumping pri 
Korintskom prieplave, možnosť absolvovať 
výlety loďou, iba 5 minút autom od hotela sa 
nachádza vodný park Waterfun 

all inclusive  raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane vybraných miestnych alko-
holických a nealkoholických nápojov • po-
čas obedov a večerí sú podávané nealko-
holické nápoje, voda, džúsy, biele a 
červené víno, čapované pivo • dopolud-
ňajšie a popoludnajšie snacky v Green Lo-
unge bare • nápoje v čase od 10:00 hod. 
do 23:00 hod. zahŕňajú teplé nápoje (kávu 
a čaj), vodu, nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, grécke ouzo, gin, rum, vodku, whis-
ky a kokteily • zmrzlina podávaná v hote-
lom vyhradenom čase  

Cenník » 410

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od  501 €/8 dní
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Poloha: priamo na pobreží Korintského záli-
vu v oblasti Loutraki • od centra mestečka je 
vzdialený približne 5 minút autom • od me-
dzinárodného letiska v Aténach cca 1 hodinu 
a 15 minút autom • vsadený je do upravenej 
záhrady plnej zelene • ľahká dostupnosť Atén 
a svetovo preslávených historických miest 
Epidaurus, Mykény a Nafplio 

Ubytovanie: hotel Wyndham - luxusne za-
riadené suity v hlavnej budove priamo pri plá-
ži, kde kombinácia komfortu a eklektického 
štýlu s nádherným výhľadom do záhrady ale-
bo s možnosťou výhľadu na more (za prípla-
tok) vám zaručia dokonalú dovolenku • v su-
itách je možnosť ubytovania 2 dospelých s 1 
alebo 2 prístelkami • vybavenosť: klimatizácia 
• SAT TV • telefón • minibar (za poplatok) • tre-
zor • sušič na vlasy • vlastné hygienické zaria-
denie (vaňa, resp. sprcha, WC) • wifi (zdarma)  

hotel Ramada - ubytovanie v komfortne 
vybavených bungalovoch s výhľadom na 
záhradu • bungalovy si môžu užívať 3 osoby 
• vybavenosť: klimatizácia • SAT TV • telefón • 
trezor  • sušič na vlasy • vlastné hygienické za-
riadenie (vaňa, resp. sprcha, WC) • wifi (zdar-
ma) • výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: hote-
lový komplex sa skladá z bungalovov, ktoré 
patria rezortu Ramada a zo suít patriacim re-
zortu Wyndham • 2 samostatné recepcie pre 
klientov ubytovaných v časti Wyndham a v 
časti Ramada • pool bar • Apollo kokteil bar •  
wifi (zdarma) • 2 vonkajšie bazény s terasami 
na slnenie (ležadlá a slnečníky zdarma) • det-
ský bazén • vnútorný vyhrievaný bazén • SPA 
centrum (za poplatok) • miniklub

Wyndham 
Ramada Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránky: www.wyndhamloutrakiresort.com  
 www.ramadaloutrakiresort.com

Naša mienka: skupina Wyndham hotel Group 
je hotelový gigant s tisíckami hotelov po celom 
svete a značka, ktorá si rokmi vybudovala svoje 
meno. Pobyt v jej hoteloch je garanciou kvalitne 
strávených chvíľ oddychu. Ponúkame vám rezort 
Wyndham a Ramada, kde sa luxus snúbi s prírod-
nou krásou, úchvatnými výhľadmi a bezchybný-
mi službami, ktoré vám zaručia, že budete milo-
vať každú chvíľu vášho pobytu v Loutraki. Svoju 
dovolenku si môžete zatraktívniť výletom po ne-
ďalekých historických pamiatkach, či návštevou 
očarujúceho hlavného mesta Grécka - Atén.

vPeloponéz - Loutraki

Ramada - Superior Bungalow

Ramada Resort

https://tiptravel.sk/dovolenka/ateny/wyndham-ramada-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotelový rezort sa nachádza pria-
mo na pobreží, ktoré obmývajú priezračné 
tyrkysové vody Korintského zálivu • 3 pláže 
ocenené Modrou vlajkou  EÚ • k dispozícii sú 
menšie privátne piesočnaté hotelové pláže s 
prímesou štrku a kamienkov • upravené po-
brežie s vyhradenými terasami na slnenie so 
štýlovými ležadlami • ležadlá a slnečníky na 
plážach k dispozícií (zdarma) 

Šport a  zábava: komplex má v ponu-
ke rôzne možnosti a atrakcie na trávenie 
kvalitnej dovolenky • posilňovňa • bas-
ketbalové ihrisko • tenisové kurty • kúpele 
• minigolf • stolný tenis • minifutbal • tu-
ristika • amfiteáter • lukostreľba • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)    

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • počas jedál sú k dis-
pozícii alkoholické nápoje (miestne domá-
ce biele a červené víno, čapované pivo), 
nealkoholické nápoje, voda, džúsy • v pool 
bare od 11:00 do 12:30 hod. je v ponuke 
pizza, syrové koláčiky, sendviče, káva a čaj, 
nealkoholické nápoje, čapované pivo • v 
čase od 17:00 do 18:00 hod. je podávaná 
zmrzlina, koláčiky, sušienky, káva, čaj, ča-
pované pivo • v čase od 18:00 do 22:00 
hod. nealkoholické nápoje, čapované pivo, 
miestne domáce biele a červené víno, tsi-
pouro, ouzo, brandy, káva a čaj

Cenník » 410, 411

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

Wyndham  
Executive Junior Suite

Wyndham Resort Ramada Resort

od  462 €/8 dní
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Poloha: nachádza sa priamo pri pláži, v ma-
lebnom kúpeľnom mestečku Loutraki, ktoré 
patrí k najzaujímavejším prímorským letovis-
kám v Grécku • z hotela je nádherný výhľad 
na šíry Korintský záliv • nachádza približne 1,5 
km od centra Loutraki s obchodíkmi, barmi, 
kaviarňami, tavernami a reštauráciami • auto-
busová zastávka cca 100 m od hotela • letisko 
v Aténach je od hotela vzdialené cca 1 hod. 
15 min. 

Ubytovanie: útulné dvojlôžkové klimatizo-
vané izby s možnosťou 1 prístelky • trezor 
(zdarma) • telefón • SAT TV • rádio • minichlad-
nička • sušič na vlasy • vlastné hygienické 
zariadenie (vaňa, resp. sprchový kút s WC) • 
balkón alebo terasa s posedením • možnosť 

izieb s výhľadom na more (za príplatok) • wifi 
(zdarma)

Vybavenie hotela: vstupná hala s 24 hod. 
recepciou • výťah • wifi v priestoroch recepcie 
(zdarma) • lobby bar s príjemným posedením 
a TV • internetový kútik • hlavná reštaurácia 
Diogenes s medzinárodou a gréckou kuchy-
ňou • a´ la carte reštaurácia Apolafsi (za po-
platok) • beach bar (za poplatok) • priestranný 
bazén s morskou vodou obklopený terasou 
na slnenie (ležadlá a slnečníky zdarma) • ihris-
ko • miniklub • hotelová záhrada

Stravovanie: formou all inclusive 

Pappas hotel  
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelpappas.gr

Naša mienka: ak si pre svoje zaslúžené dni let-
ného oddychu vyberáte pokojnejšie miesta a 
učarovali vám menšie hotely s takmer domácou 
rodinnou atmosférou, ktorých personál sa vy-
značuje dobrou náladou, úsmevom na perách a 
tradičnou gréckou pohostinnosťou, dovolenka 
v príjemnom zelenom prostredí hotela Pappas 
bude pre vás tou správnou voľbou. Jeho poloha 
pri pláži a pritom len na skok od centra letovis-
ka je lákadlom pre mnohých dovolenkárov. Po 
krásnom dni strávenom pri mori na pláži v ob-
jatí slnečných lúčov alebo na slnečnej terase s 
bazénom, sa podvečer môžete vybrať do centra 
mestečka Loutraki a vychutnať si jeho pohodovú 
letnú atmosféru v kaviarni alebo v bare na živej 
prímorskej promenáde pri pohári lahodného 
gréckeho vínka. 

Peloponéz - Loutraki
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Pláž: čaká na vás krásne krištáľovo čisté 
more • nádherná udržiavaná piesočnatá 
pláž s prímesou drobných kamienkov oce-
nená Modrou vlajkou s  pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná pre deti a menej 
zdatných plavcov • ležadlá a  slnečníky na 
pláži (zdarma) 

Šport a  zábava: vodné šliapadlá na pláži 
• tradičné grécke tance a spev organizova-
né hotelom • hotelové animácie • možnosť 
atraktívnych výletov do blízkeho okolia • v 
okolí hotela sa rovnako nachádzajú viaceré 
pamiatky, ktoré sú zapísané do svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO - Mykény, 
Olympia, Akropolis

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane miestnych nápojov • počas 
obedov a večerí sú podávané alkoholické 
a nealkoholické nápoje • občerstvenie v 
lobby bare v čase od 11:00 do 12:30 hod. a 
od 16:30 do 18:30 hod. zahŕňa teplé nápo-
je (kávu, čaj), stolové biele a červené víno, 
pivo, ouzo, alkoholické a nealkoholické 
kokteily, džúsy, keksíky a zmrzlinu

Cenník » 410

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od  402 €/8 dní
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Grilovaná na olivovom oleji
Chobotnica

KORFU
Agios Georgios | Acharavi 
Agios Ioannis Peristeron 
Agios Georgios Pagi 
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Kerkyra

Agios Georgios

Acharavi

Agios Georgios Pagi

Moraitika
Ag. Ioannis 

Peristeron

GRÉCKO — KORFU
Prírodné krásy, rozmanitá flóra 
a  fauna, nádherné pláže, krištáľovo 
čisté more, chutné domáce jedlo - i 
to je ponuka „smaragdového ostrova“. 
Aby ste aj vy objavili jeho podmanivé 
čaro, stačí si spraviť výlet do niektorej 
z malebných horských, či prímorských 
dediniek a vychutnať si skvelé miestne

 olivy so syrom feta, zakúsiť môžete i 
tradičné jedlo grilovanú chobotnicu a 
na záver si doprajte sladkú „bodku“ - 
baklavu s pravou gréckou kávou. Za-
hrajte si s domácimi klasickú hru tavli 
a nezabudnite navštíviť jeden z mno-
hých ortodoxných kláštorov, ktoré 
počas svojich potuliek určite objavíte. 
V  tejto letnej sezóne vám predkladá-
me pobyty na 8, 11, 12 alebo 15 dní, 
s  odletmi z  Bratislavy a  Košíc, novin-
kou sú lety zo Sliača. Pre svoj oddych 
si môžete vybrať hneď z niekoľkých all 
inclusive rezortov situovaných pri naj-
krajších piesočnatých plážach ostrova 
ocenených Modrou vlajkou EÚ. Do 
pozornosti dávame mimoriadne ob-
ľúbený Corfu Senses Resort, ktorý sa 
nám po ročnej prestávke opäť poda-
rilo získať a kde vás čaká náš sloven-
ský animačný tím. Nádherné slnečné 
dni a  letnú pohodu si môžete užívať 
aj v menších hotelíkoch s priateľskou 

rodinnou atmosférou, pričom si mô-
žete vybrať rôzne druhy stravova-

nia - polpenziu, plnú penziu, či 
klasický all inclusive.

Strategická poloha ostrova ako vstupnej 
brány Jadranu spôsobila, že od dávnych 

čias zastával dôležitú pozíciu v histórii 
Stredomoria. Stal sa domovom pre Angličana 

lorda Byrona, aj pre rakúsku cisárovnú 
Sissi, ktorá si tu nechala postaviť zámoček 

Achillion. Svet Korfu, to sú usmievaví, 
pohostinní obyvatelia, dych histórie, je to 

ostrov neskutočne bohatý na prírodné krásy. 
Miesto, kde žijú ľudia od antických čias až 

po súčasnosť s rešpektom voči tradíciám. Ani 
nezbadáte, kedy sa na krátky okamih stanete 

aj vy jeho súčasťou. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 31° 32° 28° 23°
More 22° 25° 25° 26° 25° 21°

Rozloha 592 km2 Populácia 108.000
Hlavné mesto Kerkyra Mena euro

Agios Georgios
Presnejšie Agios Georgios Argyrades je známe 
letovisko nachádzajúce sa na  juhozápadnej čas-
ti ostrova, približne 25 km od hlavného mesta 
Kerkyra. Čaká tu na  vás nízka zástavba apart-
mánových domov, hotelov, reštaurácií, taverien 
a obchodíkov so vždy usmiatymi domácimi, ktorí 
vytvárajú čarovnú kulisu tohto miesta. Ak k tomu 
pridáme nedozierne široké piesočnaté pláže far-
by zlata a priezračné vody obmývajúce jeho po-
brežie, máte dokonalý obraz cieľa vašej dovolen-
ky. Miestne pláže patria k tým najkrajším na Korfu, 
sú ocenené Modrou vlajkou EÚ za čistotu mora 
a kvalitu pláže. 

Acharavi
Známe stredisko ležiace pri severných brehoch 
ostrova svojim návštevníkom ponúka ulice a pro-
menády plné kaviarní, taverien a  obchodíkov 
rôzneho druhu. Večerné vyžitie môžu dovolen-
kári cez deň poľahky vymeniť za oddych na dlhej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora. Acharavi je 
taktiež obľúbeným miestom i pre milovníkov po-
tápania, čo ocenia najmä aktívnejší turisti. Aj im 
sa oplatí zažiť adrenalínovú jazdu na tobogánoch 
v blízkom aquaparku Hydropolis. 

Agios Ioannis Peristeron 
Moraitika
Vďaka pestrej ponuke denných a  večerných ak-
tivít patrí letovisko Moraitika k  najobľúbenejším 
na  ostrove Korfu. Nespornou výhodou tohoto 
strediska so svojou okrajovou časťou Agios Ioan-
nis Peristeron je taktiež ľahká dostupnosť hlavné-
ho mesta Kerkyry, využiť môžete pravidelné auto-
busové spojenie, či taxi. Obľúbené sú i udržiavané 
čisté pláže, na ktorých nájdete okrem plážových 
barov a taverien i bohatú ponuku vodných špor-
tov. Rozmanité možnosti večerného vyžitia tak-
tiež prispeli ku skutočnosti, že Moraitika sa stala 
obľúbeným a vyhľadávaným miestom dovolen-
károv všetkých vekových kategórii.

 Agios Georgios Pagi
V  úchvatnej scenérii západného pobrežia Korfu 
leží jedna z najkrajších zátok ostrova - Agios Geor-
gios Pagi, ktorá sa môže pýšiť očarujúcou plážou 
so zlatým pieskom a  pokojnou morskou hladi-
nou. Príjemná, pomalá atmosféra rovnomenného 
letoviska ulahodí uponáhľanej duši každého una-
veného dovolenkára. Oddych na pláži vám spes-
trí i ponuka vodných športov. Pravú tvár ostrova 

Korfu môžete spoznať i pri potulkách po blízkych 
skvostoch, akými sú „motýlia“ zátoka Porto Timo-
ni, malebná dedinka Afionas tradičnou architek-
túrou, Modré jaskyne v Paleokastritsi, či známy 
Kanál lásky v stredisku Sidari. 

 Kerkyra - Corfu Town
Hlavné mesto ostrova patrí nepochybne k naj-
krajším miestam celého Grécka. Ako sa k nemu 
budete blížiť, rozprestrie sa pred vami jedinečný 
obraz Starej pevnosti, ktorej počiatky siahajú do 
byzantského obdobia. Dnes vedľa nej kotvia malé 
člny i veľkolepé jachty prominentných dovolen-
károv. Centrom mesta je námestie Spianada, kde 
sa konajú rôzne slávnosti, lokálne hudobné festi-
valy a koncerty, zároveň je to však i miesto stretá-
vania sa mladých  i starších obyvateľov Kerkyry. 
Na námestie nadväzuje promenáda Listón, ktorá 
bola postavená podľa známej parížskej ulice Rue 
de Rivoli. Množstvo kaviarní a otvorených terás 
priam láka k oddychovému posedeniu pri dobrej 
káve. Úzkymi kamennými uličkami s obchodíkmi 
s olivovým olejom, miestnym tradičným likérom 
kumquat, voňavým korením, šperkami, či obleče-
nia a remeselných výrobkov od výmyslu sveta, sa 
dostanete do starej časti mesta, ktorá bola zapí-
saná do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Gyros Zapečené rajčiny plnené so syrom feta



204 KORFU

Poloha: v  letovisku Agios Georgios Argy-
rades na juhozápade ostrova Korfu • areál 
rezortu končí priamo pri širokej piesočna-
tej pláži • obchodíky a  taverny cca 200 m 
od komplexu • cca 25 km letiska

Ubytovanie: rezort pozostáva z  hlavnej 
budovy s  recepciou, spoločných priestorov 
a z niekoľkých 2- a 3- podlažných budov roz-
miestnených v udržiavanom hotelovom are-
áli • vkusne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • možnosť izieb s 
bočným výhľadom na more (za príplatok) •  
priestranné rodinné izby pre 4 osoby s 2 od-
delenými izbami (za príplatok) • klimatizácia 
• chladnička • SAT TV • trezor (za poplatok) • 

kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým kútom 
a  WC • sušič na  vlasy • balkón, resp. terasa 
s posedením • wifi (za poplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • wifi na recepcii • hlav-
ná reštaurácia s  medzinárodnou kuchyňou 
• reštaurácia s  talianskou kuchyňou • a´la 
carte reštaurácia (za  poplatok, objednávka 
vopred) • hlavný bar • pool bar • beach bar • 
minimarket • 3 veľké bazény • ležadlá a slneč-
níky pri bazénoch • plážové osušky • detský 
bazén • hotelový miniaquapark • wellness 
centrum (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Sandy Beach Resort hotel. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.sandybeachresort.gr

Naša mienka: ponúkame vám skvelý oddych 
v priestrannom all inclusive komplexe priamo pri 
pláži, ktorý je už mnohým našim klientom dôver-
ne známy. Resort ideálny pre rodinnú dovolen-
ku prechádza každý rok zmenami sústredenými 
na  vylepšenie tak jeho exteriéru a  jednotlivých 
vnútorných častí, ako aj poskytovaných služieb. 
Veľkorysý hotelový areál je popretkávaný sple-
ťou chodníčkov, ktoré vás popri ubytovacích 
blokoch, elegantne zariadených reštauráciách, 
osviežujúcich bazénoch so slnečnými terasa-
mi a pool barmi, dovedú až k nádhernej širokej 
pláži so zlatistým pieskom. O zábavu veľkým, no 
najmä menším dovolenkárom sa postará menší 
vodný park s toboganmi, ihriská rôzneho druhu, 
miniklub a pestrá ponuka denných a večerných 
aktivít pod vedením skúseného animačného 
tímu aj so slovenskými animátormi.

vAgios Georgios 

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/korfu/aquis-sandy-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: upravená piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

Šport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • basketbal • stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • elektronické hry (za poplatok) 
• fitness • detské ihrisko a  miniklub • denný 
a  večerný animačný program pre deti i  do-
spelých v  rámci klubovej dovolenky aj so 
slovenskými animátormi 

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • detské a vegeta-
-riánske menu • vybrané miestne alkoho-

lické nápoje a  rozlievané nealkoholické 
nápoje, voda, káva a čaj • zmrzlina • ľahké 
popoludňajšie občerstvenie • plážové 
osušky • denný i večerný animačný 
program so slovenskými animátormi • ho-
telový miniaquapark s toboganmi 

SUN & FUN klub hotelový animačný tím 
pripravil pre vás i   pre 

vaše ratolesti rôzne športové a zábavné ak-
tivity. Zapojiť sa do nich môžete za asisten-
cie slovensky hovoriacich animátorov, kto-
rí sú počas mesiacov júl a august súčasťou 
hotelového animačného tímu.

Cenník » 414

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 531 €/8 dní • od 674 €/11 dní
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Poloha: v malebnej zelenej záhrade, priamo 
pri vlastnej pláži • približne 150 m od letovis-
ka Ag. Ioannis Peristeron, ktoré je okrajovou 
časťou známeho turistického centra - Morai-
tiky, cca 3,5 km od jeho centra • cca 17 km od 
hlavného mesta a letiska

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (poschodová 
posteľ pre deti a juniorov) orientované na po-
horie a miestnu komunikácia •  klimatizácia 
• TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. so 
sprchovým kútom a WC • balkón s posede-
ním • izby s výhľadom na more (za príplatok) 
• izby s bočným výhľadom na more, resp. 
orientované na morskú stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: recepcia • wifi na recep-
cii • reštaurácia • terasa s posedením • lobby 
bar • výťah • internetový kútik (za poplatok) • 
trezory na recepcii (za poplatok) • priestran-
ný bazén • oddelený detský bazén • pool bar 
s posedením • udržiavaná zelená záhrada •  
terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi 

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: štrkovo-piesková pláž s priezračnou 
tyrkysovou vodou a s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná i pre deti a neplavcov • 
ležadlá a slnečníky na pláži a v udržiavanej 
zelenej záhrade 

Corfu Senses Resort hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: fb.com/CorfuSensesResort

Naša mienka: pravá grécka pohostinnosť je sy-
nonymom k pobytu v rodinnom hoteli Corfu 
Senses Resort. Zasadený medzi zeleňou oko-
litých stromov a tyrkysovou hladinou mora sa 
rezort môže pochváliť vynikajúcim hodnotením 
na medzinárodných cestovateľských portáloch. 
Srdečný personál vás s úsmevom víta už pri 
vstupe do hotela a nakazí vás dobrou náladou. 
Na vašu spoločnosť sa tešia i naši animátori, ktorí 
sa priamo v rezorte postarajú o spestrenie vašich 
dovolenkových dní formou rôznych športových, 
či spoločenských aktivít. Letné večery si možete 
spestriť návštevou blízkych turistických centier 
Moraitiky a Benitses s množstvom plážových 
barov, obchodov, či taverien. Nám Corfu Senses 
učaroval svojou podmanivou atmosférou, rov-
nako ako aj skvelou polohou priamo pri pláži s 
krištáľovo čistou morskou hladinou.

vAgios Ioannis Peristeron

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/korfu/corfu-senses-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: biliard • stolný tenis • šípky 
• volejbalové ihrisko • ponuka vodných špor-
tov v blízkej Moraitika (za poplatok) • poži-
čovňa áut, motoriek a bicyklov v stredisku 
Moraitika (za poplatok) 

all inclusive light raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane vybraných nápojov • počas 
obedov a večerí sú servírované miestne al-
koholické nápoje (biele a červené víno, ča-
pované pivo, 1 druh aperitívu a likéru) a 
nealkoholické rozlievané nápoje (voda, 
káva, čaj, džús) • ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne i na pláži • klubová dovolenka so slo-
venskými animátormi

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci 
animátori pre vás pri-

pravili počas letných prázdnin v mesiacoch 
júl a august denné i  večerné aktivity, pri 
ktorých sa zabavia dospelí i deti. Rôzne sú-
ťaže, pohybové aktivity, vodný aerobik, 
volejbalový či šipkový turnaj, vám určite 
spríjemnia chvíle vášho oddychu. Prežijete 
oddychovú dovolenku plnú zábavy a det-
ského smiechu.

Cenník » 413

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 345 €/8 dní • od 449 €/11 dní
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Poloha: v  centre menšieho letoviska Agios 
Georgios Pagi na  západnom pobreží ostro-
va Korfu, v rovnomennej zátoke s pokojnou 
morskou hladinou • hotelový areál od krásnej 
širokej a  dlhej pieskovej pláže oddeľuje len 
miestna prístupová komunikácia s  chodní-
kom • vzdialenosť od hlavného mesta ostrova 
Kerkyry cca 35 km • v dostupnej vzdialenosti 
od  unikátnych prírodných scenérii a  pláží 
Porto Timoni, Sidari, Paleokastritsa (v  rámci 
individuálneho výletu požičaným autom, 
resp. autobusom)

Ubytovanie: hotel pozostáva zo 4 samostat-
ných budov a ponúka vkusne zariadené no-
vozrekonštruované 2-lôžkové izby s možnos-

ťou 1 alebo 2 prísteliek (poschodová posteľ 
pre deti) • individuálne ovládateľná klimatizá-
cia • TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. 
so sprchovým kútom a  WC • balkón alebo 
terasa s posedením

Vybavenie hotela: vstupné priestory s  re-
cepciou • wifi pripojenie na  internet na  re-
cepcii • priestranná klimatizovaná reštaurácia 
• denný bar s vonkajšou terasou s posedením 
• bazén • oddelený detský bazén • terasa 
na slnenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• snack bar pri bazéne • novovybudovaný 
bazén s terasou na slnenie v centrálnej časti 
hotelového areálu 

Alkyon Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk

Naša mienka: predstavte si, že sa vám každé ráno 
naskytne až úžasný pohľad na jednu z najkrajších 
pláží ostrova Korfu. Zlatý piesok sa postupne vná-
ra do morskej hladiny hrajúcej všetkými odtieň-
mi modrej až po  dych berúcu tyrkysovú, ostro 
kontrastujúcu so smaragdovo zelenou farbou 
okolitých píniových pahorkov a olivových hájov. 
Vy sedíte na terase pri bazéne, so šálkou chutnej 
gréckej kávy, či s osviežujúcim drinkom v rukách 
a túto nádheru máte priamo pred očami... Práve 
to vám ponúkame prostredníctvom rodinného 
hotela Alkyon Beach. Avšak fotogenické prírodné 
scenérie nie sú jediným bonusom, ktorý tu mô-
žete oceniť. Voľbou tohto hotela zaiste nepochy-
bíte, pokiaľ hľadáte cenovo výhodné ubytovanie 
pri širokej pieskovej pláži a so službami all inclusi-
ve, zasadené do unikátneho prírodného prostre-
dia, ktoré je vašou prioritou. 

Agios Georgios Pagi

Alkyon Beach
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná dlhá a  široká piesočnatá 
pláž s  miernejším vstupom do  mora vhod-
ným i pre malé deti • vďaka pokojnej morskej 
hladine je pláž ideálna i pre menej zdatných 
plavcov a  menších dovolenkárov • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: centrum vodných športov 
na  pláži (za  poplatok) • požičovňa lodiek 
a  vodných bicyklov (za  poplatok) • poži-
čovňa áut, motoriek a  bicyklov v  stredisku 
(za poplatok) • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov do  blízkeho i  vzdialenejšieho okolia 
(prostredníctvom nášho delegáta)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané nealkoho-
lické nápoje, voda, káva a  čaj podávané 
počas dňa (10:00 do 19:00 hod.) v bare pri 
bazéne a  večer (od  19:00 do  21:00 hod.) 
v  bare pri reštaurácii • ľahké občerstvenie 
a zmrzlina podávané vo vyhradených ho-
dinách v bare pri bazéne  

Cenník » 412

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 313 €/8 dní • od 415 €/11 dní
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Poloha: hotelový komplex Ionian Princess 
leží na severnom pobreží ostrova Korfu, pri-
bližne 50 m od aparthotela Thinalos • cca 
300 m od centra známeho turistického stre-
diska Acharavi • v  tichšej lokalite strediska, 
len cca 80 m od  dlhej a  širokej piesočnato-
-kamienkovej pláže s krásnym výhľadom na 
neďaleké pobrežie Albánska • približne 38 km 
od letiska a hlavného mesta Kerkyra 

Ubytovanie: Ionian Princess - vkusne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek (formou rozkladacieho  dvojlôžka) 
•  k dispozícií sú i rodinné izby s 2 spálňami 
a kuchynským kútom • Thinalos - štúdiá s 2 
lôžkami,  rozkladacím dvojlôžkom a kuchyn-

ským kútom • všetky izby a štúdiá disponujú 
klimatizáciou, chladničkou, kúpeľňou s  va-
ňou, resp. sprchovým kútom a WC, sušičom 
vlasov a balkónom s posedením 

Vybavenie: rezort Ionian Princess pozostáva 
z hlavnej budovy a niekoľkých vedľajších bu-
dov • recepcia • spoločenská miestnosť s TV 
• wifi v priestoroch hlavnej budovy (zdarma) 
• internetový kútik (za poplatok) • trezory (za 
poplatok) • reštaurácia s  vonkajšou terasou 
so sedením • minimarket • lobby bar • 2 ba-
zény • pool bar • terasa na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • detský bazén • detský 
mini klub • aparthotel Thinalos má vlastný 
bazén s terasou na slnenie

Ionian Princess  
& Thinalos hotel. komplex / aparthotel

oficiálne hodnotenie: Ionian Princess **** / Thinalos ***
webstránka: www.ionianprincess.gr / www.thinaloshotel.gr

Naša mienka: all inclusive hotelový komplex Io-
nian Princess spolu so susedným aparthotelom 
Thinalos sa môžu pochváliť skvelou polohou len 
na skok od živého centra Acharavi a blízko zná-
mej pláže, ktorá sa radí k najkrajším a najdlhším na 
ostrove Korfu. Pre areál rezortu je charakteristická 
grécka architektúra a udržiavaná zelená záhrada, 
ktorej dominujú 2 bazény so slnečnou terasou a 
pool barom, pričom aparthotel Thinalos má vlast-
ný bazén. Grécky štýl sa odrazil i pri zariaďovaní 
interiéru, veď na svojich hostí tu čakajú útulne za-
riadené dvoj- až štvorlôžkové izby. Do pozornosti 
dávame priestranné rodinné izby a štúdiá s vlast-
ným kuchynským kútom, ktoré ocenia najmä ro-
diny s deťmi. Chutná domácka strava servírovaná 
v hotelovej reštaurácii je taktiež samozrejmosťou.

Acharavi

hotelová izba

hotelový komplex Ionian Princess
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: známa 7 km dlhá piesočnato-kamien-
ková pláž letoviska Acharavi s  pozvoľným 
vstupom do  mora leží len 80 m od  rezortu 
• ležadlá a slnečníky na pláži (k dispozícii za 
poplatok)

Šport a zábava: tenisové a futbalové ihrisko 
s umelým osvetlením (za poplatok) • biliard 
(za  poplatok) • šipky • hotelový animačný 
program • vodné športy na pláži (za popla-
tok) • pestré možnosti denného i večerného 
vyžitia v blízkom centre strediska Acharavi • 
známa atrakcia - vodný park Hydropolis cca 
2 km od hotela

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané v reštau-

rácii hotelového komplexu Ionian Prin-
cess formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • vybrané miestne alkoholické 
nápoje a rozlievané nealkoholické nápoje, 
voda, káva a  čaj dispozícii podávané po-
čas dňa vo vyhradených hodinách v pool 
bare Ionian Princess • ležadlá a slnečníky 
pri bazénoch 

Cenník » 413

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

štúdio Thinalos

aparthotel Thinalos

od 368 €/8 dní • od 483 €/11 dní 
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Poloha: v tichšej časti letoviska Agios Geor-
gios Argyrades na  juhozápadnej strane 
ostrova Korfu •  približne 300 m  od  centra 
strediska •  cca 150 m  od  najbližšej menšej 
pieskovej pláže • približne 400 m  od  dlhej 
„zlatej“ piesočnatej pláže • 25 km od hlavné-
ho mesta Kerkyra

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • chlad-
nička •  SAT TV •  kúpeľňa s  vaňou, resp. spr-
chový kút a WC • sušič na vlasy • balkón • izby 
s výhľadom na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: útulná, vkusne zaria-
dená vstupná hala s  recepciou a  s  pose-
dením  •  trezory na  recepcii (za  poplatok) 
• reštaurácia s posedením na vonkajšej terase 
•  vnútorný bar so SAT TV •  bar pri bazéne • 
bazén •  samostatný detský bazén •  detské 
ihrisko • terasa na slnenie so slnečníkmi a le-
žadlami (zdarma) • prístup na internet vo wifi 
zóne (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: menšia piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do  mora leži cca 150 m od  hotela 
• krásna dlhá pláž so zlatým pieskom ocene-
ná Modrou vlajkou EÚ za čistotu mora a plá-
že leží cca 400 m od hotela • ležadlá a slneč-
níky (za poplatok)

Šport a zábava: tenis • basketbalové ihrisko 
• požičovňa bicyklov, motoriek a áut (za po-
platok) •  výber vodných športov na  pláži 
(za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané nealkoho-
lické nápoje, voda, káva a čaj • ľahké popo-
ludňajšie občerstvenie a zmrzlina pre deti • 
tenis • stolný tenis

Cenník » 413

Golden Sands hotel  
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.corfugoldensands.com 

Naša mienka: areál obľúbeného rodinného ho-
tela Golden Sands, ktorý ani v tejto letnej sezóne 
nechýba v našom katalógu, svojim hosťom ponú-
ka pokojnú atmosféru neďaleko mora, priestranný 
bazén obklopený štýlovými ležadlami, terasu s prí-
jemným posedením a všade naokolo udržiavanú 
zelenú záhradu i s ponukou športového vyžitia. 
Každoročným vynovením vonkajších priestorov 
hotel spĺňa očakávania mnohých, najmä svojich 
stálych klientov, ktorí si cenia nielen blízkosť centra 
strediska, ale i skvelú polohu neďaleko nádhernej 
„zlatej“ pieskovej pláže . 

vtug Agios Georgios od 340 €/8 dní • od 449 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/korfu/golden-sands/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: v  stredisku Agios Georgios Argyra-
des na  juhozápadnej strane ostrova Korfu 
•  v  blízkosti centra strediska s obchodíkmi 
a tavernami • asi 150 m od menšej piesočna-
tej pláže • cca 450 m od známej pláže so zla-
tým pieskom • približne 25 km od hlavného 
mesta ostrova Korfu 

Ubytovanie: hlavná budova - štandardné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky a zre-
konštruované 2-lôžkové izby (za príplatok) • 
nová budova - novovybudované 2-lôžkové 
superior izby (za príplatok) a luxusné rodinné 
izby až pre 4 osoby (za príplatok), klimatizácia 
a trezor (zdarma) • všetky typy izieb v hlav-
nej i novej budove disponujú chladničkou, 
kúpeľňou s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a WC, balkónom alebo terasou s posedením

Vybavenie hotela: hotel pozostáva z hlav-
nej budovy a novopostavaného krídla s 
ubytovacími jednotkami • menšia recepcia 
s posedením a s TV • trezor (na recepcii za po-

platok) • pool bar • reštaurácia • a´la carte piz-
zeria • bazén (ležadlá a  slnečníky zdarma) • 
detský bazén a detské ihrisko

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  veče-
re formou bufetových stolov, bez nápojov. 
Možnosť plnej penzie (za príplatok).

Pláže: cca 150 m od menšej piesočnatej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora • približne 
450 m od  hotela sa nachádza známa „zlatá“ 
pláž ocenená Modrou vlajkou EÚ za  kvalitu 
a  čistotu mora a  pláže • ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok) 

Šport a  zábava: biliard (za  poplatok) • vý-
ber vodných športov na pláži (za poplatok) • 
možnosti večernej zábavy v centre letoviska   

 Cenník » 412

Blue Sea hotel

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.bluesea-hotel.com

Naša mienka: ponúkame vám cenovo výhodný, 
menší rodinný hotel, ktorého väčšina izieb prešla 
kompletnou rekonštrukciou už pred minulou se-
zónou a po jej skončení majitelia vybudovali i nové 
krídlo s priestrannými suitami. Hotel sa nachádza 
len na skok od centra letoviska a zlatistej piesoč-
natej pláže. Dávame ho do  pozornosti klientom, 
ktorí počas dovolenky uprednostňujú ubytovanie 
s polpenziou a vyhľadávajú menšie, kľudnejšie do-
volenkové prostredie s pravou gréckou atmosfé-
rou. Hotel ocenia aj rodiny s deťmi, ktoré privítajú 
detský bazén a menšie ihrisko pre svoje ratolesti.

tug Agios Georgios

nová superior izba

od 232 €/8 dní • od 300 €/11 dní
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Zakynthos

Vassilikos

K najkrajším, najnavštevovanejším a naj-
viac fotografovaným miestam nielen 
v  Grécku, ale v  celosvetovom meradle, 
patrí nepochybne pláž Navagio s vrakom 
pašeráckej lode vyvrhnutým na  roman-
tickú pláž s  bielym pieskom. Obklopujú 
ju strmé útesy, tyrkysové more a zvlnené 
zelené kopce. Kombinácia farieb, kto-
rá dodáva tomuto miestu neuveriteľne 
podmanivé kúzlo. Jedinečnou atrakciou 
tejto vyhľadávanej dovolenkovej desti-
nácie sú aj chránené morské korytnačky 
caretta-caretta, ktoré sem každoročne 
prichádzajú z teplých oblastí a vytvárajú 
si hniezdiská na chránených plážach La-
ganského zálivu. Počas dovolenky sa mô-
žete vybrať na atraktívny lodný výlet, kto-
rého súčasťou je okrem kúpania sa v mori 
aj pozorovanie týchto korytnačiek v  ich 
prirodzenom prostredí. Aj v  tohtoročnej 
sezóne sa môžete tešiť na  pôvabne ze-

lený Vassilikos, miesto s tými najkrajšími 
a  najlepšie vybavenými piesočnatými 
plážami, aké sa dajú na Zante nájsť. Ho-
tely Zante Imperial Beach, Zante Royal 
Resort a  Palazzo di Zante sú pripravené 
stať sa počas letných mesiacov zaliatych 
slnečnými lúčmi prázdninovým domo-
vom pre veľkých i malých dovolenkárov. 
Budeme radi, ak sa na  toto jedinečné 
miesto rozhodnete vycestovať s  našimi 
cestovnými kanceláriami a  necháte sa 
pohltiť pravou oddychovou atmosférou 
gréckeho leta.

 Grécky ostrov Zakynthos, nazývaný 
aj Zante, je tou pravou dovolenkovou 

voľbou pre všetkých milovníkov 
prírodných krás. Tento benátsky„kvet 

Východu,“ predstavuje unikátnu 
skladačku pre všetky zmysly. Uchvátia 

vás nádherné pláže, romantické zálivy, 
čarokrásne morské jaskyne, strmé 

neprístupné útesy či osamelé ostrovčeky, 
pričom všetky tieto divoké scenérie 

umocňuje nádherná zeleň okolitej krajiny 
vytvárajúca podmanivý kontrast s pestrou 

paletou modrých odtieňov mora, ktoré 
vie vyčarovať len dokonalá príroda.

Vassilikos
Zelený výbežok Vassilikos je miesto, ktoré zo svo-
jich potuliek ostrovom nevynechá žiadny turista. 
Začína sa letoviskom Argassi, ktoré sa nachádza len 
4 km na juh od hlavného mesta, pod úpätím vrchu 
Skopos. Cesta z Argassi mierne stúpa a kľukatí sa 
lemujúc pobrežie ostrova, pričom pred vami otvorí 
neskutočne nádherný výhľad na trblietavú morskú 
hladinu hrajúcu rôznymi odtieňmi modrej farby, 
malé, ukryté zálivčeky, v  diaľke sa rysujúce ob-
rysy 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 ukry-
té cestičky na piesočnaté pláže, ktoré vás privítajú 
úhľadnými radmi ležadiel a slnečníkov pouklada-
ných na piesku alebo trávnatej ploche. Nechýbajú 
ani taverny a bary s ponukou tradičných gréckych 
jedál a osviežujúcich nápojov, ktoré si môžete vy-
chutnávať za príjemných tónov pohodovej hudby. 
Samozrejmosťou vybavenia týchto pláži sú sociál-
ne zariadenia a sprchy. K malebným plážam, ktoré 
nájdete na Vassiliku, patrí Dafní, ktorá je, rovnako 
ako najjužnejší výbežok Gerakas, otočená smerom 
do Laganaského zálivu. Obe pláže sú hniezdiska-
mi chránených korytnačiek caretta-caretta, ktoré 
sem počas letných mesiacov prichádzajú klásť 

vajíčka, aby tak zabezpečili pokračovanie svojho 
druhu. K  najznámejším, turistami vyhľadávaným 
miestam, nachádzajúcim sa na východnej strane 
zeleného polostrova Vassilikos, patrí menšia pláž 
Porto Zoro, kde môžete relaxovať tak, ako ste 
o tom snívali: v pohodlí húpacej siete v tieni palmy 
a  s  obľúbeným nápojom v  ruke. Slnečné lúče si 
naplno vychutnáte aj na pláži Azzuro, ktorá dýcha 
pravou dovolenkovou atmosférou. Za rozťahanou 
dedinkou s rovnakým názvom ako je pomenova-
nie celého výbežku nájdete vstup na Banana Playa 
s  množstvom športových atrakcií a  na  menšie 
plážičky Vrachos a  Plaka. Poznávacím znamením 
pláže Agios Nicholaos s  bohatou ponukou vod-
ných športov je biely kostolík s rovnakým názvom, 
zasvätený patrónovi a  ochrancovi námorníkov. 
V  malebnom zálive obklopenom zelenými kop-
cami sa nachádza Mavratzi Beach, nad ktorou sa 
vypína dovolenkový rezort Zante Royal Hotels & 
Resort. Všetky piesočnaté pláže Vassilika vám bez-
pochyby ponúknu ideálny relax a skvelú dovolen-
kovú pohodu, pričom vám však vrelo doporuču-
jeme, aby ste sa za ďalšími, trošku vzdialenejšími 
krásami Zakynthosu vybrali buď sami, alebo skúsili 
spoznať tento nádherný zelený ostrov, ktorý vám 
zaiste má čo ponúknuť, prostredníctvom fakulta-
tívnych výletov, s  ktorých aktuálnou ponukou sa 
oboznámite priamo na mieste.

Mesto Zakynthos 
Hlavné mesto ostrova vytvára úhľadný architek-
tonický poloblúk. Takto ho v 13. až 15. storočí vy-
stavali Benátčania, vďaka ktorým zažil Zakynthos 
a aj jeho obyvatelia obdobie obrovského rozma-
chu. Dnešné hlavné mesto je však už len kópiou 
pôvodnej architektúry, ktorá bola zničená pri 
veľkom zemetrasení v  roku 1953. V  súčasnom 
meste, vybudovanom od základov podľa pôvod-
ných predlôh, síce nenájdete antické historické 
pamiatky, no je tu niekoľko zaujímavých miest, 
ktoré sa pri jeho návšteve určite oplatí vidieť. Patrí 
k nim Kostol sv. Dionýsia, jedna z mála pôvodných 
budov, kde sú uložené pozostatky tohto svätca, 
patróna a  ochrancu ostrova Zakynthos. Malebná 
Strada Marina, vedúca popri prístave, lemovaná 
útulnými kaviarňami a  tavernami, vás dovedie 
na vynovené, očarujúce námestie Dionýsia Solo-
mosa, na okraji ktorého stojí kostolík Agios Nicho-
laos tou Molou, zasvätený patrónovi námorníkov. 
Za  týmto miestom nájdete životom pulzujúce 
námestie sv. Marka a obchodnú ulicu Alexandrou 
Roma, pričom v niektorej z malých reštaurácií a ka-
viarničiek, ktoré na nej nájdete, môžete ochutnať 
aj sladký dezert loukoumades, malé šišky poliate 
medom, ktoré vynikajúco chutia spolu s vanilko-
vou zmrzlinou.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 31° 33° 29° 24°
More 21° 25° 25° 26° 25° 22°

Rozloha 405 km2 Populácia 35 000
Hlavné mesto Zakynthos  Mena euro

Kalamár Loukoumades 



216 ZAKYNTHOS

Poloha: priamo nad plážou Mavratzi Beach 
•  cca 14 km od  hlavného mesta Zakynthos 
a 17 km od letiska

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístel-
kami (poschodová posteľ) • rodinné izby 
pozostávajúce z 2 miestností až pre 5 osôb 
(za  príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • 
chladnička • trezor (za  poplatok) • kúpeľňa 
s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa • izby vyššieho štandardu so súkrom-
ným bazénom (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia •  wifi na recepcii (zdarma) • reštaurácia 
Apollo s terasou • pool bar • bazén a detský 
bazén • ležadlá a  slnečníky (zdarma) • kino 
• konferenčná miestnosť • bar After Eleven 
(za poplatok) • Health Club s vnútorným ba-
zénom, saunou, masážami a  parným kúpe-
ľom (za poplatok) • fitnes (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nad piesočnatou plážou s pozvoľným 
vstupom do mora • prístup na pláž je možný 
kombináciou výťahu a  schodov (od  hotela 
Zante Imperial Beach), resp. cestičkou obchá-
dzajúcou rezort • slnečníky a  ležadlá (za po-
platok) • plážový bar a reštaurácia (za poplatok)

Šport a zábava: vodné pólo • vodná gym-
nastika •  šípky •  animácie aj v  slovenčine, 
(júl, august) •  detský vláčik, Zantino World 
a tobogán sú prevádzkované v hotelovej ré-
žii v časti Zante Imperial Beach

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov •  popoludňajšie 
občerstvenie • miestne alkoholické nápoje 
(čapované pivo, víno, whisky, gin, vodka, 
rum, tequila, miešané nápoje) a nealkoho-
lické nápoje v čase od 10:00 hod. do 23:00 
hod. • zmrzlina • hotelové animácie a klub

Cenník » 415

Palazzo di Zante hotelový komplex

oficiálne hodnotenie:****
webstránka: www.ionian-hotels.com 

Naša mienka: zelené kopce Vassilika obklopujú-
ce hotel Palazzo di Zante sú tým pravým osvie-
žením pre všetkých dovolenkárov, ktorí sa túžia 
aspoň na  pár dní odpútať od  svojich starostí či 
povinností. Veď kto by radšej nedal prednosť 
dňom presýteným slnečnými lúčmi, vôňou mora 
a sladkého ničnerobenia? Pravú atmosféru leta si 
môžete plnými dúškami vychutnávať nielen pri 
bazéne s  pool barom na  slnkom zaliatej terase, 
ale predovšetkým na  krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora, ktorý určite oce-
nia aj rodiny s deťmi.

vtyhVassilikos

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 384 €/8 dní • od 507 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/zakynthos/palazzo-di-zante/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: nachádzajú sa nad malebnou plá-
žou Mavratzi Beach • cca 17 km od letiska 

Ubytovanie: Zante Imperial Beach: 2-lôž-
kové izby s 1 až 2 prístelkami • rodinné izby 
pozostávajúce z 2 miestností až pre 5 osôb 
(za príplatok) • výhľad na more (za príplatok) • 
Zante Royal Resort: 2-lôžkové izby s prístelkou 
• klimatizácia • telefón • TV • chladnička • tre-
zor (za  poplatok) • kúpeľňa s  vaňou a  WC • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa

Vybavenie hotelových komplexov: každý 
má vlastnú recepciu, vlastnú reštauráciu s te-
rasou, pool bar, priestranný bazén, bazén pre 
deti • ležadlá a slnečníky pri bazénoch (zdar-
ma) • detské ihrisko • supermarket a obchod 
so suvenírmi • wifi na recepciách (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nad krásnou piesočnatou plážou • prí-
stup na pláž je možný kombináciou výťahu 
a schodov priamo od bazéna s tobogánom, 

resp. cestičkou okolo hotelového rezortu • 
slnečníky a  ležadlá na  pláži (za  poplatok) • 
plážový bar a reštaurácia (za poplatok)

Šport a zábava: vodné pólo • vodná gym-
nastika • aerobik • šípky • multifunkčné ihrisko 
• hotelové animácie počas mesiacov júl a au-
gust aj so slovensky hovoriacim animátorom 
• detský vláčik, Zantino World a  tobogán sú 
prevádzkované v hotelovej réžii

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané v rešturáci-

ách oboch rezortov formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov •  popoludňajšie ob-
čerstvenie (káva, čaj, koláčik) •  miestne 
alkoholické nápoje (čapované pivo, víno, 
whisky, gin, vodka, rum, tequila, miešané 
nápoje) a  nealkoholické nápoje v  čase 
od 10:00 hod. do 23:00 hod. • zmrzlina • ho-
telové animácie aj s našimi animátormi

Cenník » 415

Zante Imperial Beach  
Zante Royal Resort hot. komplex

oficiálne hodnotenie:****
webstránka: www.ionian-hotels.com 

Naša mienka: obidva rezorty vás očaria svojím 
pulzujúcim letným dovolenkovým životom, pri-
čom mnohé aktivity oslovia predovšetkým rodi-
ny s deťmi. Pestrý animačný program, pri ktorom 
si zasúťažia a zabavia sa malí i veľkí dovolenkári, 
detský svet plný atrakcií Zantino World, priestran-
ný  bazén a tobogán, či nádherná piesočnatá pláž 
s priezračne čistou vodou lákajúca k oddychu, to 
je skvelá letná dovolenka strávená pri mori, ktorú 
môžete prežiť práve na tomto mieste. 

tyhv Vassilikos

Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 371 €/8 dní • od 488 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/zakynthos/zante-imperial-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Heraklion

Ierapetra

Ammoudara

Rethymno

Panormo
Bali

MaliaHersonissos

Kréta vonia Afrikou - oddeľuje Európu 
od  Afriky, Egejské more od  Lýbijského 
mora. Na príjemné prežitie vašej dovo-
lenky na tomto nádhernom ostrove vám 
ponúkame širokú variabilitu pobytov 
na 8, 11, 12, resp. 15 dní s odletom z Bra-
tislavy alebo Košíc. Dovolenku môžete 
tráviť na pôvabných plážach obľúbené-
ho letoviska Ammoudara v oblasti hlav-
ného mesta Heraklionu s  ubytovaním 
v osvedčených plážových hoteloch s vy-
nikajúcimi službami ultra all inclusive. 
Ak sa necháte zlákať východnou časťou 
ostrova, nájdete tu pláže, ktoré vás očaria 
svojou jedinečnou krásou. Budete sa kú-
pať na známej pláži Vai, ktorá právom ne-

sie prívlastok grécky Karibik. Na každom 
metri pocítite vzácny pokoj, romantiku 
a  skutočné Grécko. Svoje dovolenkové 
sny môžete snívať v krásnych hotelových 
komplexoch, ktoré sú v našej ponuke ab-
solútnymi novinkami. Prijmite pozvanie 
stráviť dovolenku v  príjemných hote-
loch so službami all inclusive v známych 
letoviskách Ammoudara, Hersonissos, 
Ierapetra, Malia, Bali či Panormo. Veľkým 
pozitívom tohtoročnej ponuky sú ceno-
vo výhodné rodinné hotely s bohatou 
ponukou aktívneho vyžitia pre deti aj 
dospelých.  A preto neváhajte, nechajte 
sa zlákať bájnou Krétou, ktorú si skutoč-
ne zamilujete.

Bájna Kréta je čarovný ostrov opradený 
mýtmi, miesto zrodu najvyššieho z gréckych 

bohov Dia, kolíska európskej civilizácie. Je 
najväčším gréckym ostrovom a súčasne 

najjužnejšie položeným ostrovom v Európe. 
Kréta je romantická, s prekrásnymi 

piesočnatými plážami, vysokými pohoriami 
striedajúcimi sa s úrodnými nížinami, 

s hájmi olivovníkov, či s úchvatnými zálivmi 
s azúrovo modrým morom, lákajúcim 

množstvo turistov na strávenie pokojnej 
dovolenky práve na tomto mieste. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 29° 31° 33° 29° 25°
More 21° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha 8.295 km2 Populácia 600.000
Hlavné mesto Heraklion Mena euro

Ierapetra
Najväčšie stredisko na juhu Kréty na mieste anti-
ckého prístavu Hierapedra sa pýši titulom najjuž-
nejšieho miesta v  Európe.  Svojich návštevníkov 
očarí kilometre dlhou piesočnatou plážou s  ne-
zvyčajne tmavým pieskom, ktorá je predelená 
niekoľkými malebnými zátokami. Priamo z prí-
stavu tohto malebného mestečka s rodinnou at-
mosférou môžete vyplávať loďou na romantický 
ostrov Chrissi, ktorý pripomína svojimi plážami s 
bielym pieskom a kryštálovo čistou vodou Karibik 
Európy. Milovníkom histórie dávame do pozor-
nosti benátsku prístavnú pevnosť či mešitu Tzami 
s Otomanskou fontánou, prezrádzajúcou bohatú 
minulosť južnej Kréty.  Kaviarničky s typickou kré-
stkou atmosférou, množstvo obchodíkov, tave-
rien a malebný prístav si počas dovolenky určite 
zamilujete.   

Ammoudara
Stredisko Ammoudara leží na severnom pobreží 
Kréty a tvorí predmestie hlavného mesta. Od cen-
tra Heraklionu je vzdialené len 6 km. Ammoudara 
s  nádhernou piesočnatou plážou premiešanou  
drobnými kamienkami patrí medzi vyhľadávaný 
cieľ tohto rozprávkového ostrova. Dovolenková 

atmosféra malebného mestečka s  množstvom 
obchodíkov, barov a kaviarničiek vytvára raj pre 
všetky vekové kategórie turistov. 

Panormo
Toto malé turistické stredisko, pýšiace sa archi-
tektúrou typicky krétskej dedinky, je vyhľadáva-
né turistami pre svoje krásne piesočnaté pláže 
a  vzácny pokoj, ktorý vás očarí svojou jedineč-
nou atmosférou hneď pri príchode. Malý prístav 
a malebné staré uličky ešte viac umocnia tunajšiu 
neopakovateľnú atmosféru. Panormo sa nachá-
dza cca 19 km od letoviska Rethymno a cca 55 
km od Heraklionu.

Malia
Veľmi známe turistické stredisko sa nachádza na 
severnom pobreží ostrova Kréta, cca 35 km vý-
chodne od hlavného mesta Heraklionu. V Malii je 
veľký výber obchodov, taverien, reštaurácií, barov, 
pubov i zábavných podnikov. Dovolenku v  tejto 
oblasti si mimoriadne užijú všetci tí, ktorí hľadajú 
široké nákupné možnosti a rušnú zábavu v miest-
nych  diskotékach a baroch otvorených do  sko-
rých ranných hodín.

Bali
Stredisko Bali patrí medzi veľmi kľudné prázdni-
nové letoviská západnej Kréty, ktoré sa rozkladá 
v malebnom zálive s nádhernou plážou. Napriek  
tomu, že ide o skutočne menšie stredisko, nájdete 
tu všetko, čo k svojej vysnívanej dovolenke bude-
te potrebovať. Typickú grécku atmosféru si bude-
te môcť vychutnať sediac na niektorej z množstva 
terás lemujúcich pobrežie. Pláže sú tu mimoriad-
ne čisté, pokryté zlatožltým pieskom s  pozvoľ-
ným vstupom do mora. Letovisko s množstvom 
obchodíkov, kaviarní, diskoték je vzdialené cca 30 
km od Rethymna, perly západnej Kréty.  

Hersonissos
Počas niekoľkých málo rokov vyrástlo z malej ry-
bárskej dedinky stredisko, ktoré ponúka všetko, 
čo správny turista hľadá pri výbere letnej dovo-
lenky. Hersonissos je pravým opakom pokojného 
letoviska. Jedná sa o najväčšie centrum zábavy, 
aké sa na Kréte dá nájsť a súčasne aj najstaršie 
letovisko na ostrove. Okrem aktívneho spoločen-
ského vyžitia odporúčame preskúmať aj okolité 
dedinky, ktoré otvárajú dvere do tunajšej bohatej 
histórie s ukážkou typického rodinného života 
starých Kréťanov.

Feta syr Chobotnicový šalát
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Poloha: priamo pri udržiavanej hotelovej 
piesočnatej pláži lemovanej drobnými ka-
mienkami ocenenej Modrou vlajkou EÚ 
za kvalitu a čistotu • 5* hotelový areál je si-
tuovaný v  prekrásnej udržiavanej hotelovej 
záhrade v  prítomnosti voňavých kvetov 
a exotickej zelene • približne 1 km od centra 
letoviska Ammoudara s obchodíkmi, reštau-
ráciami a tavernami • butik a obchod so su-
venírmi priamo v hoteli • cca 7 km od Herak-
lionu s nákupnými a zábavnými možnosťami 
(autobusová zastávka priamo pred hotelom)  
• približne 10 km od letiska

Ubytovanie: moderné a  vkusne zariadené 
2-lôžkové hotelové izby s možnosťou 1 resp. 
2  prísteliek •  individuálne ovládaná klimati-
zácia •  telefón •  LCD SAT TV •  minibar (do-
pĺňanie extra platba) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
rýchlovarná kanvica na prípravu kávy a čaju 
• wifi • trezor (za poplatok) • balkón, resp. te-
rasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • hlavná ho-
telová reštaurácia • grécka taverna Ambrosia 
na pláži • ázijská a talianska reštaurácia (nut-
ná rezervácia vopred) • hlavný hotelový bar 
• snack bar • plážový bar s ponukou osviežu-
júcich nápojov • niekoľko bazénov (so slad-
kou vodou i morskou vodou) • slnečná tera-
sa s ležadlami a slnečníkmi •  detský bazén 
•  hotelový obchod so suvenírmi • hotelový 
butik • internet (za poplatok) •  wifi v spolo-
čenských priestoroch • celodenné hotelové 
animácie a  detský miniklub •  luxusné  well-
ness centrum (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri širokej piesočnatej pláži 
lemovanej drobnými kamienkami s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným i pre deti 
a menej zdatných plavcov •  pláž ocenená 
Modrou vlajkou EÚ za  čistotu a  kvalitu •  sl-
nečníky, ležadlá a  plážové osušky (zdarma) 

Apollonia Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.apollonia.gr 

Naša mienka: veľmi obľúbený hotelový komplex 
pozostávajúci z hlavnej budovy a hotelových 
bungalovov roztrúsených v nádhernej exotickej 
záhrade ponúkajúcej zákutia oddychu či zábavy 
je ako stvorený pre všetkých milovníkov kom-
fortu a kvalitných ultra all inclusive služieb. Ešte 
výnimočnejší vzhľad dodáva krásny bazénový 
komplex a hotelový vodný park s tobogánom a 
šmykľavkami. Tento hotelový komplex určite oce-
nia hlavne nároční klienti, ktorí preferujú veľké 
hotelové rezorty s kvalitným ubytovaním, vynika-
júcou stravou a službami na vysokej úrovni.
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•  atraktívna pestrá ponuka vodných špor-
tov na pláži (paragliding, parasailing, vodné 
skútre, škola potápania, windsurfingu - extra 
platba) • vodné kanoe a vodné bicykle k dis-
pozícii zdarma

Šport a  zábava: hotelový vodný park s  to-
boganom a  šmykľavkami • stolný tenis •  zá-
bavný záhradný minigolf •  aerobik •  vodná 
gymnastika •  futbal •  basketbal •  plážový 
volejbal • vodný basketbal • vodné pólo • lu-
kostreľba •  šipky •  tenisové kurty (jeden 
s umelým osvetlením – za poplatok) • detské 
ihrisko • herňa s PC (za poplatok) • požičovňa 
áut a bicyklov (za poplatok) • široká ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok) • ško-
la potápania •  škola windsurfingu •  vodné 
bicykle a kanoe (zdarma) • celodenné medzi-
národné hotelové animácie pre deti i dospe-
lých • detský miniklub • večerné šou progra-
my •  luxusné wellness a spa centrum (rôzne 
druhy masáží, sauna - extra platba)

ultra all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov •  počas raňajok 
čerstvé ovocné a zeleninové šťavy • téma-
tické večere s  ukážkami varenia • ľahšie 
občerstvenie podávané počas dňa - zmrz-
lina, ovocie, káva, čaj, zákusky •  plážový 
bar (10:00 - 18:00 hod. podávané pivo, 
víno, nealkoholické nápoje, ouzo, raki, 
miešané koktejly) • pool bar • večera v štý-
lovej ázijskej, talianskej či gréckej reštaurá-
cií priamo na pláži (nutná rezervácia) • ne-
alkoholické a  miestne alkoholické nápoje 
•  slnečníky, ležadlá a  plážové osušky pri 
bazéne a na pláži • medzinárodné hotelo-
vé animácie a  detský miniklub •  vodný 
park s toboganom a šmykľavkami • stolný 
tenis •  minigolf •  boccia •  aerobik •  futbal 
• basketbal • lukostreľba • šipky • tenisové 
kurty • detské ihrisko 

Cenník » 418

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 612 €/8 dní • od 810 €/11 dní
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Poloha: obľúbený prázdninový hotelový 
komplex sa nachádza priamo pri  udržia-
vanej 7 km dlhej, piesočnatej pláži, ktorá 
je každoročne ocenená Modrou vlajkou 
za kvalitu a čistotu • v obklopení paliem a 
exotických kvetov prekrásnej hotelovej zá-
hrady • v bezprostrednom blízkosti centra 
strediska Ammoudara s obchodíkmi, ka-
viarničkami a tavernami (dostupné pešou 
prechádzkou priamo od hotela) • 6 km zá-
padne  od  hlavného mesta Heraklionu so 
zábavnými a nákupnými možnosťami (ľah-
ko dostupné miestnymi autobusmi- auto-
busová zastávka priamo pred hotelom) •  8 
km od letiska v Heraklione • 10 km od mí-
nojského paláca v Knossose 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôž-
kové izby s  možnosťou 1  resp. 2  prísteliek 
v hlavnej hotelovej budove alebo v záhrad-
ných bungalovoch obklopených košatými 
palmami a exotickými kvetmi • individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia • minichladnič-

ka • rádio • SAT TV • telefón • trezor (za po-
platok) •  balkón, resp. terasa s  posedením 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy)

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gatná vstupná hala s  recepciou a  s  ob-
chodíkmi • klimatizovaná hlavná hotelová 
reštaurácia s posedením na terase • bar pri 
bazéne  • plážový bar •  snack bar • SAT TV 
miestnosť • hotelový bazén pre dospelých 
s terasou na slnenie (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • detský bazén s vodnými atrakcia-
mi • medzinárodné hotelové animácie  or-
ganizované skúsenými animátormi • detské 
ihrisko s preliezkami • terasa na slnenie- sl-
nečníky a ležadlá zdarma • wifi pripojenie 
zdarma v konferenčnej miestnosti na príze-
mí • internetový  kútik (za  poplatok) • ho-
telový obchod so suvenírmi • zlatníctvo • 
kaderníctvo

Stravovanie: formou all inclusive

Santa Marina hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.santamarinahotel.gr

Naša mienka: mimoriadne obľúbený a vyhľa-
dávaný dovolenkový cieľ najmä pre rodiny s 
deťmi, hotelový rezort Santa Marina, sa nachá-
dza v objatí kráľovsky veľkej palmovej záhrady, 
ktorá končí priamo na širokej piesočnatej pláži 
každoročne oceňovanou Modrou vlajkou za 
čistotu a kvalitu. Milý personál, pestrá medziná-
rodná kuchyňa obohatená o krétske špeciality,  
zábavný animačný program, široký výber all in-
clusive služieb a blízkosť hlavného mesta ostro-
va, uspokoja letné dovolenkové túžby všetkých 
vekových kategórií. 
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Pláže: krásna 7 km dlhá udržiavaná piesoč-
natá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora 
(vhodné najmä pre rodiny s deťmi) • pláž 
ocenená každoročne Modrou vlajkou za 
čistotu a kvalitu • slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky zdarma • plážový bar s občerstve-
ním v rámci all inclusive služieb • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenisové kur-
ty (osvetlenie za  poplatok) •  vodné pólo • 
minigolf • plážový volejbal • herňa • detské 
ihrisko s preliezkami • aerobik  • vodné pólo 
• biliard (za poplatok) • celodenné hotelové 
animácie pre deti a dospelých • detský mi-
niklub pre deti od 4-12 rokov • ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov • počas 
obedov a večerí podávané nápoje ako 
voda, nealkoholické nápoje cola, fanta, 

oranžáda, tradičné biele, červené a ružo-
vé víno, čapované miestne pivo • občer-
stvenie v  baroch počas dňa v  čase 
od 10:00 - 23:00 hod. • v popoludňajších 
hodinách ľahšie občerstvenie - zmrzlina, 
káva, čaj, zákusky, keksy, teplé a studené 
snacky • nealkoholické a vybrané miestne 
alkoholické nápoje (ouzo, raki, brandy, 
rum, whisky, gin, vodka, tequila, biele, ru-
žové a červené víno, čapované pivo, 
voda, cola, fanta, oranžáda) •  slnečníky, 
ležadlá pri bazéne i  na  pláži a plážové 
osušky  •  minigolf • stolný tenis • šípky • 
vodné pólo • plážový volejbal • aerobik • 
medzinárodné hotelové animácie pre 
deti a dospelých • večervné show • disko-
téka • detský miniklub pre deti od 4-12 
rokov • wifi pripojenie zdarma v konfe-
renčnej miestnosti na prízemí

Cenník » 418

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 538 €/8 dní • od 714 €/11 dní
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Poloha: obľúbený hotelový komplex kon-
čiaci priamo pri krásnej a dlhej piesočnatej 
pláži ocenenej Modrou vlajkou za čistotu 
a kvalitu • v stredisku Ammoudara s ná-
kupnými a zábavnými možnosťami •  6 km 
od hlavného mesta Heraklionu s bohatými 
kultúrnymi pamiatkami (ľahko dostupné 
miestnymi autobusmi) •  8 km od  letiska 
v Heraklione • 10 km od mínojského paláca 
v Knossose 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky v hlavnej hotelo-
vej budove, alebo v záhradných, tzv. rodin-
ných bungalovoch s  možnosťou až dvoch 
prísteliek (dve prepojené miestnosti; po-
zor- obmedzený počet izieb) • individuálne 
nastaviteľná  klimatizácia •  minichladnička 
(fľaša vody pri príchode) • SAT TV •  telefón 
• trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • hotelové  
obchodíky so suvenírmi • hlavná hotelová 
reštaurácia s klimatizáciou • taverna priamo 
na pláži • lobby bar • pool bar • plážový bar 
• nápojový  bar (soft nápoje, tradičné gréc-
ke červené a biele víno a lokálne čapova-
né pivo) •  bazénový komplex so sladkou 
vodou pre dospelých • detský bazén so 
sladkou vodou • sladkovodný bazén s tobo-
gánom • wellness centrum (masáže, sauna, 
vírivka, hamam za poplatok)  • detské ihris-
ko • tenisový kurt • basketbalové ihrisko • TV 
miestnosť • medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub • wifi pripojenie v ce-
lom areáli rezortu (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna piesočnatá pláž vybavená 
hotelovými slnečníkmi a ležadlami zdarma, 
plážové osušky za vratný depozit • pozvoľný 
vstup do mora (ocenia najmä rodiny s malý-

Dessole Dolphin Bay hotel. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels. com

Naša mienka: vďaka jedinečnej polohe, vybave-
niu a vždy prvotriednym službám je vyhľadáva-
ným a mimoriadne obľúbeným dovolenkovým 
cieľom najmä pre rodiny s deťmi. Jeho obrov-
skou výhodou je priame susedstvo s dlhou 
piesočnatou plážou známeho letoviska Ammo-
udara s nákupnými a zábavnými možnosťami. 
Tento doslova prázdninový raj s ochotným a 
milým personálom, pestrou medzinárodnou 
kuchyňou a kvalitnými animáciami je storený 
uspokojiť aj tie najtajnejšie dovolenkové  túžby 
všetkých návštevníkov. 
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mi deťmi) • pláž ocenená Modrou vlajkou za 
čistotu a kvalitu • plážový bar s all inclusive 
službami • ponuka vodných športov na plá-
ži (za poplatok) 

Šport a  zábava: stolný tenis •  tenisové 
kurty (večerné osvetlenie za poplatok) • 
basketbal • plážový volejbal • šipky • detské 
ihrisko • aerobik • vodná gymnastika • biliard 
(za  poplatok) •  ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) • medzinárodné ho-
telové animácie a detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov • večerné show pripravované 
skúsenými animátormi

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov (počas obedov a večerí sú ponú-
kané nápoje ako voda, nealkoholické ná-
poje, tradičné grécke biele a červené 
víno, grécke čapované pivo) • jedlá s po-
nukou krétskej i medzinárodnej kuchyne) 

• tématické večere podávané v taverne na 
pláži (nutná rezervácia, možnosť využitia 
jedenkrát počas pobytu) • občerstvenie v 
hotelových baroch počas dňa v čase od 
10:00-24:00 hod • v popoludňajších hodi-
nách podávané ľahšie občerstvenie 
(zmrzlina denne v čase od 15:00-17:00 
hod., káva, čaj, koláče, zákusky denne v 
čase od 16:00 - 17:00 hod., teplé a stude-
né snacky denne v čase od 11:00 - 16:00 
hod) • nealkoholické a miestne alkoholic-
ké nápoje (ouzo, raki, vodka, červené a 
biele víno, čapované pivo) podávané v 
hotelových baroch v čase od 10:00-24:00 
hod. • slnečníky pri bazéne a na pláži 
zdarma • plážové osušky za depozit • ce-
lodenné hotelové animácie organizova-
né skúseními animátormi • aerobik • plá-
žový volejbal • basketbal • stolný tenis • 
tenis detský miniklub pre deti od 4-12 ro-
kov • wifi pripojenie  

Cenník » 418

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 524 €/8 dní • od 694 €/11 dní
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Poloha: elegantný hotelový komplex sa 
nachádza priamo pri piesočnatej pláži s po-
zvoľným vstupom do  mora • cca 10 min. 
pešo do  centra strediska Malia • nákupné 
a  zábavné možnosti priamo v blízkosti re-
zortu • 32 km od  letiska a hlavného mesta 
Heraklionu

Ubytovanie: moderne a  vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek (v ponuke izby s orientáciou na morskú 
stranu za príplatok) • individuálna klimatizá-
cia • telefón • minichladnička (fľaša vody pri 
príchode) •  trezor (zdarma) • SAT TV • wifi 
pripojenie vo všetkých priestoroch rezortu 
(zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 

sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou •  vonkajšia a  vnútorná 
hotelová reštaurácia •  taverna •  pool bar • 
plážový bar • hlavný hotelový bazén s mor-
skou vodou s  oddelenou časťou pre deti • 
relaxačný bazén • vonkajší bazén so sladkou 
vodou a s terasou na slnenie • slnečníky, le-
žadlá pri bazénoch a na pláži zdarma, plážo-
vé osušky za vratný depozit • obchod • wifi 
v celom areali hotela zdarma • wellness cen-
trum (za poplatok) •  amfiteáter • požičovňa 
áut (extra platba)

Dessole Malia Beach hotel. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: fantastický hotelový komplex Malia 
Beach Resort & Spa patriaci do renomovanej hote-
lovej siete Dessole Hotels, nachádzajúci sa  v jednej 
z najkrajších oblastí Kréty s očarujúcimi plážami a 
zálivmi, patrí medzi najobľúbenejšie rodinné do-
volenkové rezorty na ostrove. Hotelový komplex 
oddychujúci v palmovej záhrade s atraktívnym ba-
zénom, vyúsťuje až k piesočnatej pláži, s komplet-
ným plážovým servisom v cene. O vašu zábavu sa 
postarajú profesionálne pripravení animátori, ktorí 
vás budú zabávať počas celého dňa. Okrem mimo-
riadne kvalitných all inclusive služieb poteší svojich 
návštevníkov aj mimoriadne výhodná poloha v 
blízkosti živého mestečka Malia s množstvom ob-
chodíkov, butikov, taverien, kaviarní a nočných klu-
bov. Táto naša osvedčená a mimoriadne obľúbená 
ponuka je zárukou spokojnosti a prežitia vzácnych 
dovolenkových chvíľ na bájnom ostrove Kréta. 
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá hotelová pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá 
zdarma, plážové osušky za vratný depozit 
• k  dispozícii plážový bar • vodné športy 
a atrakcie (vodný banán, parasailing, vodné 
bicykle za extra platbu)

Šport a zábava: minigolf • stolný tenis • te-
nis • volejbal • aerobik • vodná gymnastika • 
wellness centrum (za  poplatok) • hotelové 
animácie a detský miniklub pre deti od 4-12  
rokov • vodné športy na pláži

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov (voda, soft nápoje, čapované 
pivo a biele a červené víno podávané po-
čas obedov a  večerí) • tematické večere 
v  taverne (nutná rezervácia vopred, je-
denkrát počas pobytu) • nealkoholické 
a  miestne alkoholické nápoje podávané 
v čase od 10:00 - 24:00 hod. • ľahšie snacky 
(káva, čaj, koláčiky, zmrzlina) podávané 
v  hotelovom režime • slnečníky, ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma, plážové 
osušky za depozit • medzinárodné hotelo-
vé animácie • detský miniklub pre deti od 
4-12 rokov • wifi pripojenie zdarma. 

Cenník » 418

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 606 €/8 dní • od 762 €/11 dní
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Poloha: priamo pri hotelovej piesočnatej 
pláži miestami premiešanej drobným ka-
mienkami • cca 5 km od  centra mesta Iera-
petra s  množstvom obchodíkov, reštaurácií 
a  taverien • autobusová zastávka priamo 
pred hotelom • 100 km od letiska a hlavného 
mesta ostrova, Heraklionu

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôž-
kové izby (možnosť ubytovať dieťa do 6 ro-
kov bez lôžka) • izby Superior pre dve osoby 
s  možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • rodinné 
izby (dve prepojené miestnosti) pre  4-5 osôb  
v  hlavnej budove alebo samostatne stoja-
cich hotelových budovách umiestnených 
v udržiavanej hotelovej záhrade plnej paliem 

a oleandrov • vo všetkých izbách: klimatizá-
cia • telefón • minichladnička (fľaša vody pri 
príchode) • trezor • SAT TV • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy 
• balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • lobby bar 
• hotelová reštaurácia s vnútorným a vonkaj-
ším sedením • reštaurácia pri bazéne • plážo-
vý bar • kafetéria •  1  sladkovodný bazén •  1 
bazén s morskou vodou • detský bazén • sl-
nečníky, ležadlá pri bazéne i na pláži (zdarma) 
• plážové osušky za vratný depozit • wellness 
(za poplatok) • wifi v celom areáli  (zdarma) • 
požičovňa áut (za poplatok)

Dessole Blue Star hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: s radosťou vám opäť ponúkame 
fantastický štvorhviezdičkový hotelový rezort 
patriaci do  renomovanej hotelovej siete Dess-
sole Hotels. Prázdninový komplex sa rozprestiera 
priamo na brehu Lýbijského mora v  tesnej blíz-
kosti malebného prístavného mestečka Ierapet-
ra s množstvom obchodíkov, taverien, reštaurá-
cií a  barov. Celý prázdninový areál je zasadený 
do vkusne upravenej záhrady s atraktívnym ba-
zénovým komplexom a  množstvom zábavy, 
o ktorú sa postarajú profesionálni animátori. Do-
volenkovú pohodu dotvárajú kvalitné stravova-
cie all inclusive služby a blízkosť hotelovej pláže 
s  typicky tmavším pieskom. Hotel disponuje aj 
rodinnými, tzv. prepojenými izbami, ktoré zabez-
pečia väčšie pohodlie a  súkromie viacčlenným 
rodinám. Odporúčame hlavne pre rodiny s deťmi 
ako tip na prežite kvalitnej letnej dovolenky. 

vIerapetra

animácieanimácie

hotelovéhotelové

https://tiptravel.sk/dovolenka/kreta/dessole-blue-star/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká, prírodná hotelová pláž s typic-
ky tmavým hrubozrnným pieskom, miestami 
premiešaná drobnými kamienkami  s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným i pre menej 
zdatných plavcov • slnečníky a ležadlá na plá-
ži (zdarma), plážové osušky za vratný depozit

Šport a  zábava: tenisové kurty (večerné 
osvetlenie za poplatok) •  šipky • volejbal • 
stolný tenis • biliard • boccia • aeorobic • vod-
ná gymnastika • hotelové animácie a detský 
miniklub pre deti od 4 do 12 rokov • diskotéka 
• wellness centrum (za poplatok)

 

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane lokálnych nápojov (voda, 
soft nápoje, čapované pivo, červené a bie-
le víno) • tematické večere s ukážkami vare-
nia • ľahšie snacky podávané 11:00-16:00 
hod. • káva, čaj, koláče, palacinky v čase 
16:00-17:00 hod. • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v  čase 
od 10:00-24:00 hod. • slnečníky, ležadlá pri 
bazéne a  na  pláži • hotelové animácie 
a detský miniklub • volejbal • boccia • teni-
sové kurty • stolný tenis • wifi 

Cenník » 417

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 497 €/8 dní • od 660 €/11 dní
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Poloha: hotelový komplex končiaci priamo 
na  krásnej zlatistej piesočnatej pláži • pria-
mo v malebnom stredisku Bali s nákupnými 
a  zábavnými možnosťami • typicky grécku 
atmosféru si budete môcť vychutnať sediac 
na  niektorej z  množstva terás lemujúcich 
pobrežie • kríštáľovo čistá voda v kombinácii 
s  kamennými útesmi priláka aj milovníkov 
potápania • cca 30 km od  Rethymna, perly 
západnej Kréty s jachtovým prístavom a ro-
mantickými uličkami s množstvom obchodí-
kov, kaviarní a taverien • cca 55 km od  letiska 
•  cca 40 km od hlavného mesta Heraklion 

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • 
zrekonštruované 2-lôžkové izby typu Superi-
or s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej 
hotelovej budove, alebo v  samostatne sto-
jacich hotelových budovách vsadených do 
krásne udržiavanej záhrady (izby s výhľadom 
na  more za  príplatok) • vo všetkých izbách 
sa nachádza: klimatizácia ovládaná v hotelo-

vom režime • telefón • SAT TV • trezor (na re-
cepcii hotela, za poplatok) • minichladnička 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • balkón resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou a posedením • trezor (ex-
tra platba) • reštaurácia s hlavným hotelovým 
barom a vyhliadkovou terasou s posedením 
• sladkovodný hotelový bazén pre dospelých 
s terasou na slnenie (slnečníky a ležadlá zdar-
ma) • samostatný detský bazén so šmykľav-
kami • detské ihrisko • pool bar v záhrade ho-
tela s kaviarňou a posedením (extra platba) • 
hotelové animácie a detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov aj so slovenskými animátormi • 
wifi v priestoroch recepcie 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  krásna piesočnatá pláž so zlatistým 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora, 
ktorú od hotela oddeľuje len pobrežná pro-

Talea Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.taleabeach.gr

Naša mienka: aj v túto sezónu vám ponúkame 
dovolenku „na Bali“, resp. v obľúbenom  a zná-
mom krétskom stredisku Bali, kde na vás čaká 
ideálne miesto pre strávenie all inclusive dovo-
lenky pre stredne náročných klientov. Celý areál 
hotela je zasadený do záhrady s množstvom ze-
lene, končiacej na krásnej, dlhej piesočnatej plá-
ži, ktorú delí od hotela len pobrežná promenáda. 
Areál hotela bol navrhnutý s dôrazom na relaxá-
ciu a zábavu a pri pobyte v ňom budete okúzlení 
miestnou atmosférou blízkej krétskej dedinky a 
fascinovaní nevšednosťou celého prostredia. 

vBali

štandardná izba

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/kreta/talea-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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menáda s obchodíkmi, kaviarňami a taverna-
mi • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) 
• ponuka vodných športov na pláži (motoro-
vé športy za poplatok) 

Šport a zábava: tenis • minigolf • plážový vo-
lejbal • stolný tenis • vodná gymnastika • ae-
robik • detské ihrisko • široká ponuka vodných 
športov na pláži (za extra platbu) • animácie 
a  detský miniklub pre deti od  4-12 rokov i 
dospelých so slovenskými animátormi • wifi 
pripojenie v  priestoroch recepcie (zdarma) 
• prázdninový vláčik premávajúci po  celom 
letovisku (extra platba)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane lokálnych nápojov (víno, pivo, 
voda a  čapované soft nápoje) s  ponukou 
jedál medzinárodnej i  tradičnej krétskej 
kuchyne • tradičné lokálne alkoholické 
a nealkoholické čapované nápoje podáva-
né v hlavnom hotelovom bare (sóda, cola, 

sprite, fanta, tonic, čapované pivo, biele 
víno, červené víno, ouzo) v čase od 10:30 - 
22:00 hod. • ľahšie občerstvenie (káva a ko-
láče) podávané v  čase od  16:00 – 18:00 
hod. • zmrzlina pre deti podávaná v hotelo-
vom režime • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne zdarma (na pláži za poplatok)  • hotelo-
vé animácie pre deti a  dospelých so 
slovenskými animátormi

 SUN & FUN klub slovensky hovoriaci 
animátori pripravili pre 

vás hlavne počas letných prázdnin denné 
i  večerné aktivity, pri ktorých sa zabavia 
dospelí i deti. Rôzne súťaže, pohybové ak-
tivity či aerobik vám určite spríjemnia chví-
le vášho oddychu. Prežijete klubovú dovo-
lenku plnú zábavy a  detského smiechu. 

Cenník » 417

tyg

superior izba

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 371 €/8 dní • od 488 €/11 dní
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Poloha: v  pokojnejšej časti malého stredis-
ka Panormo (cca 15 min. chôdze od  centra 
strediska s obchodíkmi a tavernami) • priamo 
pri mori s  menšou prírodnou kamienkovou 
plážou • cca 10 min.  od piesočnatej pláže • 
19 km od  Rethymna, perly západnej Kréty 
s nákupnými a zábavnými možnosťami (ľah-
ko dostupné miestnymi autobusmi) • cca 
55 km od hlavného mesta ostrova Heraklion

Ubytovanie: účelne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou prístelky • klimatizácia 
•  telefón • minichladnička • TV • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou (trezory za poplatok) • lobby bar so SAT 
TV • hotelová reštaurácia s  terasou s  pano-
ramatickým výhľadom na  more • pool bar  
• lobby bar • bazénový komplex so sladkou 
vodou • detský bazén so šmykľavkou • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • wifi pri-
pojenie v celom areáli zdarma 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotel postavený priamo pri mori 
s  menšou prírodnou kamienkovou plážou 
(mimoriadne vhodné pre potápanie) •  cca 
10 min. pešo  od  krásnej piesočnatej pláže 
v Panorme s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a ležadlá za poplatok) • pravidelný 
zvoz na piesočnatú pláž v Panorme hotelo-
vým minibusom (zdarma) 

Šport a zábava: stolný tenis  • ponuka vod-
ných športov na piesočnatej pláži v Panorme 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy, večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov s  ponukou 
chutnej krétskej i medzinárodnej kuchyne • 
počas obedov podávaná originálna grécka 
zmrzlina • široký výber nealkoholických 
a  miestnych alkoholických nápojov podá-
vaných v centrálnom bare pri bazéne (gréc-
ke biele a červené víno, raki, ouzo, čapova-
né pivo, ľahké koktejly) • kvalitná talianska 
káva a čaj počas dňa v lobby bare  

Cenník » 417

Europa Resort hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.europahotel.gr 

Naša mienka: mimoriadne obľúbený hotel Euro-
pa Resort svojim návštevníkom ponúka prežitie 
príjemných dovolenkových chvíľ vo svojom ho-
telovom areáli, v ktorom sa nachádza pekná ho-
telová záhrada s trávnatými plochami na slnenie 
a veľký bazén pre deti i dospelých. Dovolenkovú 
atmosféru umocňuje dych vyrážajúci výhľad na 
morskú hladinu. Tento veľmi pohostinný hotel 
vás získa priam gurmánsky pripravenými jedlami 
a osviežujúcimi koktejlami od výmyslu sveta.  

vtuPanormo od 381 €/8 dní · od 497 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/kreta/europa-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: cca 350 m od  nádhernej pláže 
s  jemným pieskom a  pozvoľným vstupom 
do mora (hotel od pláže delí miestna komu-
nikácia) • obchody, reštaurácie, kaviarne cca 
180 m od hotela • centrum letoviska Bali cca 
10 min. pešo •  65 km od  letiska a  hlavného 
mesta Heraklionu • cca 30 km od Rethymna

Ubytovanie: moderne a  vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • kli-
matizácia •  minichladnička •  rádio •  SAT TV 
• telefón • trezor (za poplatok) • balkón, resp. 
terasa s  posedením •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a su-
šič na vlasy)

Vybavenie hotelového komplexu: hlav-
ná hotelová budova a  niekoľko samostatne 
stojacich budov kaskádovito zasadených 
do  svahu • vstupná hala s  recepciou • hlav-
ná hotelová reštaurácia s  panoramatickým 
výhľadom na zátoku Bali • hotelový bar s po-
nukou all inclusive nápojov • bazénový kom-
plex pre dospelých • detský bazén • terasa 
na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) • wifi 
pripojenie na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 350 m od krásnej piesočnatej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a ležadlá za poplatok • ponuka vodných špor-
tov na pláži (motorové športy za poplatok)

Šport a  zábava: stolný tenis (zdarma) • te-
nisové kurty (za  poplatok) • biliard (za  po-
platok) • ponuka vodných športov na  pláži 
(motorové športy za poplatok)

 all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov s  ponukou medzinárodnej i  krétskej 
kuchyne • občerstvenie v hotelovom bare 
počas dňa v  čase od  10:00 - 22:00 hod. • 
v  popoludňajších hodinách ľahšie občer-
stvenie - filtrovaná káva, čaj, koláče, keksí-
ky, podávané v čase od 16:00 - 17:00 hod. 
• nealkoholické a vybrané miestne alkoho-
lické nápoje  (raki, tradičné biele a červené 
víno, čapované lokálne pivo, voda, čapova-
né limonády ako kola, sprite, oranžáda) • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne zdarma 

Cenník » 416

Bali Mare hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.bali-mare.crete.hotel-crete.net

Naša mienka: pre veľký záujem sme opäť zara-
dili do ponuky cenovo výhodných all inclusive 
dovoleniek, obľúbený 3* hotel Bali Mare, ktorý sa 
nachádza v malebnom letovisku Bali s neprekona-
teľne krásnou piesočnatou plážou. Grécky pôso-
biaci hotel s kaskádovitou architektúrou ponúka 
vzácny pokoj a relax v priestranných izbách, od-
počívajúcich v objatí storočných olív a kvitnúcich 
oleandrov. Poloha hotela na miernom svahu Vám 
poskytuje krásny výhľad na okolie a celú zátoku.

tu Baliod 313 €/8 dní • od 402 €/11 dní
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Poloha: v širšom centre letoviska Hersonissos 
s neutíchajúcou zábavou a nočným životom • 
cca 150 metrov od piesočnatej pláže • v blíz-
kosti hotela nákupné a zábavné možnosti • 
cca 5 min chôdze od aquaparku Star Beach (za 
poplatok) • 25 km od letiska v Heraklione • au-
tobusová zastávka cca 60 m od hotela  

Ubytovanie: moderne zariadené a komplet-
ne zrekonštruované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou prístelky • SAT TV • telefón • minichladnička 
• klimatizácia (za poplatok) • trezor (za popla-
tok) • wifi • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • reštaurácia • hlavný hotelový 
bar • bar pri bazéne • snack bar • bazén s tera-
sou na slnenie • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma • plážové osušky (za vratný depozit, 
výmena za poplatok) • wellness (za poplatok) • 
wifi v spoločenských priestoroch zdarma 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  cca 150 m od piesočnatej pláže s po-

zvoľným vstupom do mora • slnečníky a le-
žadlá na pláži za poplatok • široká ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok)  

Šport a zábava: šípky • biliard (za poplatok)  • 
stolné hry • požičovňa bicyklov (za poplatok) • 
živá hudba alebo zábavné večerné show 2krát 
za týždeň • vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive skoré i neskoré raňajky, 
obedy a večere formou 

švédskych stolov vrátane lokálnych nápojov 
(voda, soft nápoje, víno a pivo) • tematické 
večere 3krát týždenne • nealko- a miestne 
alkoholické nápoje ako víno, pivo, 1 druh 
whisky, gin, vodka, rum, raki, ouzo, a likér 
podávané v bare pri bazéne od 10:00 – 23:00 
hod. a v hlavnom hotelovom bare od 18:00 
– 23:00 hod. • ľahšie snacky podávané od 
11:00 – 18:00 hod. • filtrovaná káva, kapučí-
no, čaj a koláčiky podávané od 16:30 – 18:00 
hod. • šípky • stolné hry • živá hudba alebo 
zábavné večerné show 2x za týždeň • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne na terase • wifi

Cenník » 417

Sergios hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.sergioshotel.gr

Naša mienka: pre tých, ktorí hľadajú oddych a 
relax spojený so zábavou, dávame do pozornosti 
tohtoročnú novinku, hotel Sergios, ktorý čaká na 
svojich hostí v živom stredisku Hersonissos. Chutné 
jedlá s výberom gréckych a medzinárodných špe-
cialít, ubytovanie v moderne zariadených izbách, 
bazén pre malých aj veľkých, blízkosť nákupných 
a zábavných možností predurčujú tento hotel na 
strávenie príjemnej dovolenky za priaznivú cenu.

Hersonissos tugod 422 €/8 dní · od 551 €/11 dní
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Poloha: priamo pri pobrežnej promenáde 
oddeľujúcej rezort od menších pláží obľú-
beného letoviska Hersonissos s nákupnými 
a zábavnými možnosťami • 27 km od letiska 
a hlavného mesta Heraklionu s nákupnými 
možnosťami • 5 min. chôdze od aquaparku 
Star Beach (za poplatok)

Ubytovanie: kompletne zrekonštruované a 
moderne zariadené 2- lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky • klimatizácia • SAT TV • te-
lefón • minichladnička • trezor (za poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón resp. terasa s 
posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: pozo-
stáva z niekoľkých samostatne stojacich ho-
telových budov • vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie pri 
pláži (za poplatok) • 3 beach bary • 2 pool & 
snack bary • 5 hotelových bazénov (slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma, plážové osušky 
za vratný depozit, výmena za poplatok) • det-
ský bazén • minimarket • wellness • fitness • 
indoorové ihrisko • wifi pripojenie (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: menšie piesočnaté pláže letoviska 
Hersonissos (slnečníky a ležadlá na pláži za 
poplatok) • prístup k plážam cez pobrežnú 
promenádu s tavernami a reštauráciami • po-
nuka vodných športov na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: indoorové multifunkčné ih-
risko (squash a basketbal) • stolný tenis • det-
ský miniklub • wellness (za poplatok) • vodné 
športy (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou  švédskych sto-

lov vrátane nápojov (voda, soft nápoje, 
víno a čapované pivo podávané počas 
obeda a večerí) • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v hotelových 
baroch počas dňa v čase od 10:00 – 22:00 
hod. • ľahšie snacky od 16:00 – 17:30 hod. • 
fitness • detský miniklub • indoorové ihris-
ko • stolný tenis • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch zdarma (plážové osušky za vrat-
ný depozit, výmena za poplatok)

Cenník » 417

Porto Greco Village hot. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.portogrecovillage.com

Naša mienka: štýlovo zariadený hotelový kom-
plex s milým personálom, pestrou medzinárod-
nou kuchyňou a v tesnom blízkosti centra živého 
strediska Hersonissos je tou správnou voľbou 
výberu tohtoročnej dovolenky. Ubytovanie v sa-
mostatne stojacich hotelových budovách zaru-
čuje nerušený oddych, zábavu a zároveň menšie 
piesočnaté pláže, typické pre túto oblasť, vám  
dodajú výborný relax a oddych pri mori.    

tug Hersonissosod 483 €/8 dní • od 674 €/11 dní
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Tradičný dezert plnený orieškami a preliaty medovým sirupom
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Rhodos

Faliraki

Kallithea

Afandou

Kolymbia

LindosPefki

Ixia

Na počesť boha Hélia stál kedysi v Man-
draki, dnešnom prístave luxusných jácht, 
jeden zo siedmich divov sveta, 32 m vy-
soká bronzová socha Hélia, známa ako 
Rhódsky kolos. Ostrov v tvare delfína je 
presýtený mnohými pamiatkami z  rôz-
nych historických období. Vystriedali sa 
tu Rimania, Peržania, Turci, Arabi, Byzan-
tínci či Janovčania. Najväčšiu stopu tu  
však bezpochyby zanechal rytiersky rád 
Johanitov. 

Ak vaše tohtoročné kroky povedú 
na „ostrov blaženosti“, pečať jeho bohatej 
a  nepochybne búrlivej histórie budete 
vnímať na každom kroku. Čakajú na vás 
viaceré divy súčasnosti: jedinečná zmes 
starobylých kultúr, antické a  stredoveké 
pamiatky, vychýrené pláže, grécka po-
hostinnosť a  nechýbajú ani možnosti 
pestrej zábavy. Aj v tejto sezóne vám pri-
nášame viaceré variácie dĺžky dovolen-
kových pobytov a širokú paletu známych 
a  obľúbených letovísk so starostlivo vy-
branými ubytovacími kapacitami s  po-
nukou all inclusive, či ultra all inclusive 
služieb. V  širokej sieti našich pobočiek 
na vás čaká bohatý výber kvalitných a aj 
cenovo výhodných, rokmi osvedčených 
ubytovacích kapacít i  tohtoročná no-
vinka - príjemný rodinný hotel Dessole 
Lippia Golf Resort, ktorý spravuje medzi-
národná sieť Dessole hotels. Práve tu mô-
žete ochutnať aj skvelé miestne dezerty 
a osladiť si tak vaše jedinečné, slnkom 
zaliate dovolenkové dni, strávené na 
ostrove boha Hélia.

Najväčší a najznámejší zo súostrovia 
Dodekanese a štvrtý najväčší spomedzi 
gréckych ostrovov, Rhodos, je opradený 
desiatkami starých mýtov. Jeden z nich 

vás bude lákať neopakovateľnou 
nádherou prírody a tvrdiť vám, že 

ostrov je pomenovaný podľa oslnivej 
ruže – ródos. Ďalší hovorí o tajomstve 

nymfy Rhodos – dcéry boha Poseidóna. 
Nám sa však najviac pozdáva legenda, 

podľa ktorej je Rhodos ostrovom 
boha slnka Hélia, ktorý ho pomenoval 

na počesť svojej manželky. Ktorý z mýtov 
o tomto slnečnom ostrove sa páči vám? 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 33° 33° 30° 25°
More 22° 24° 25° 26° 25° 23°

Rozloha 1.398 km2 Populácia 110.000
Hlavné mesto Rhodos Mena euro

Ixia
Je ideálnou kombináciou oddychovej dovolenky 
strávenej v kvalitných hoteloch priamo pri plážach, 
slnenia, športového vyžitia a večernej zábavy. Tú si 
môžete vychutnať priamo v stredisku alebo v blíz-
kom hlavnom meste, dostupnom aj prechádz-
kou po  pešej promenáde vedúcej popri mori až 
do centra mesta Rhodos Town.

Faliraki
Mekkou zábavy a  čulého denného i  večerného 
života je moderné stredisko Faliraki, vzdialené 
cca 15 km od mesta Rhodos. Nájdete tu ubytova-
nie od  jednoduchých apartmánových domov až 
po  kvalitné hotely, množstvo reštaurácií a  tradič-
ných taverien, kaviarne, bary, diskotéky, obchody 
a butiky, široké piesočnaté pláže s bohatým výbe-
rom vodných športov, zábavný lunapark, ako aj 
rozsiahly Waterpark s pestrými atrakciami.  

Kallithea
Oblasť Kallthea je známa antickými kúpeľmi, kto-
rých historické budovy boli za  podpory EÚ zre-
konštruované a dnes si návštevníci ostrova môžu 
vychutnávať ich niekdajšiu kúpeľnú atmosféru 
spojenú s kúpaním sa na slnkom zaliatych piesoč-

natých plážach s  pozvoľným vstupom do  mora, 
ukrytých v  množstve skalnatých zálivov a  zátok, 
ktoré sú ako stvorené k šnorchlovaniu. 

Afandou
Táto tradičná grécka dedinka vás privíta nedo-
ziernymi zelenostriebornými olivovými hájmi a 
nádhernou, 7 km dlhou plážou s priezračne čistou 
vodou. Nájdete tu aj 18 - jamkové golfové ihrisko, 
jediné na ostrove, pričom v dedinke nechýbajú tra-
dičné taverny a obchodíky so suvenírmi.

Kolymbia
Leží na východnom pobreží, približne na polceste 
medzi hlavným mestom a historickým Lindosom. 
Je známa svojou jedinečnou, 3 km dlhou eukalyp-
tovou alejou. Nájdete tu viacero rôznych pláží, kto-
ré oddeľuje skalný výbežok so svojou dominantou, 
miestnou rybárskou tavernou. Letovisko chráni 
bralo s kláštorom Tsambik, ktorý je opradený mno-
hými legendami. To zároveň oddeľuje Kolymbiu 
od pláže Tsambika, vraj najkrajšej na ostrove.

Lindos
Lindos je pokojné letovisko s  bielymi domčekmi 
a  s  cestičkami vydláždenými plochými kamien-

kami. Večer sa úzke uličky zaplnia návštevníkmi, 
ktorých lákajú miestne taverny, bary a reštaurácie 
umiestnené prevažne na  strechách snehobielych 
budov. Zážitkom bude pre vás jazda na chrbte so-
márika úzkymi kamennými uličkami až k  vchodu 
do antickej Akropoly týčiacej sa nad dedinkou. 

Pefki
Príjemné dovolenkové stredisko je usadené v pre-
krásnej prírodnej scenérii, len na skok od známe-
ho Lindosu. Olivovníky a  borovicové háje lemujú 
prevažne piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom 
do mora a v centre tohoto typicky gréckeho leto-
viska nájdete i obchodíky, bary a reštaurácie.

Rhodos Town
Figuruje na  zozname kultúrneho svetového de-
dičstva UNESCO. Aj  preto dnes láka cestovateľov 
zo všetkých kútov sveta. Už z diaľky vás očarí krá-
sa kamenných hradieb majestátne obopínajúcich 
Staré mesto. Za impozantnou Bránou Slobody va-
nie svieži dych mora a v starom prístave Mandraki 
nadúva plachty plachetníc. Možno práve tu kedysi 
stál bájny Rhódsky kolos, kedysi slúžiaci ako maják. 
Nové mesto leží v najsevernejšom cípe ostrova, pri-
čom ho lemuje mestská pláž. Nechýbajú tu ani bary, 
reštaurácie či diskotéky.  

Dolmades Grécky šalát s feta syrom
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Poloha: v  pokojnom prostredí, v  tzv. hote-
lovej zóne vyhľadávaného letoviska Faliraki 
•  priamo pri širokej pláži s  pozvoľným vstu-
pom do  mora •  cca 2 km od  živého centra 
letoviska Faliraki • hlavné mesto Rhodos cca 
13 km • 5 min peši od Waterparku 

Ubytovanie: moderné, zrekonštruované 2- 
lôžkové izby superior s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek (rozkladacie lôžko alebo rozťahova-
cí gauč) • chladnička • klimatizácia (v hotelo-
vom režime, zdarma) • telefón • SAT TV • rádio 
• kúpeľňa so sprchovým kútom alebo vaňou 
a  WC • sušič na  vlasy • trezor (za  poplatok) 
•  balkón s  posedením • wifi (zdarma) • izby 
s výhľadom na more (za príplatok) • luxusne 
zariadené izby Deluxe (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a  lobby barom •  trezory na  recepcii 
(za poplatok) • hlavná reštaurácia • á la carte 
reštaurácia Elia (za poplatok) • hotelový bar 
s  kaviarňou •  snack bar •  pool bar •  rozľahlá 
exotická záhrada s veľkým priestranným ba-
zénom, detským bazénom a terasou na slne-
nie •  ležadlá, osušky a  slnečníky pri bazéne 
a v areáli hotela (zdarma) • areál pre deti: det-
ské ihrisko a bazén so šmykľavkou • miniklub 
• nákupná zóna s  obchodíkmi •  wifi v areáli 
hotela (zdarma) • sauna (za poplatok) • kader-
níctvo (za  poplatok) • práčovňa a  čistiareň 
(za poplatok) • požičovňa áut (za poplatok) • 
konferenčná miestnosť

Stravovanie: formou all inclusive

Pegasos Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.pegasoshotel.gr

Naša mienka: mimoriadne obľúbený a mnohými 
sezónami overený hotel Pegasos Beach, ktorý 
prešiel za posledné roky kompletnou rekonštruk-
ciou izieb, nechýba v našej ponuke ani počas tej-
to letnej sezóny. Ideálna poloha hotela v blízkosti 
krásnej piesočnatej pláže a zároveň pulzujúceho 
denného i nočného života strediska Faliraki, kto-
rého vrava však nedolieha k hotelovému areálu, 
ho predurčuje na  strávenie kvalitnej letnej do-
volenky, ktorú bezpochyby ocenia aj náročnej-
ší klienti. Komfortné ubytovanie v  izbách typu 
superior alebo de luxe, kvalitné služby, chutná 
a pestrá strava v rámci all inclusive či mnohora-
ké spôsoby, akými si môžete vyplniť vaše vzácne 
chvíle oddychu strávené pri mori určite naplnia 
vaše predstavy o ideálnej letnej dovolenke.  

vFaliraki

animácieanimácie

hotelovéhotelové

https://tiptravel.sk/dovolenka/rhodos/pegasos-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: k prechádzkam lákajúca široká a dlhá 
piesočnatá pláž premiešaná s kamienkami • 
pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • sprchy na pláži

Šport a zábava: tenisové kurty a stolný te-
nis (za poplatok) • vodné pólo • šípky • biliard 
(za  poplatok) •  volejbal • hotelové animácie 
počas dňa a  večerný animačný program • 
detské ihrisko a miniklub • bazén so šmykľav-
kou • vodné športy na  pláži (za  poplatok) • 
požičovňa bicyklov (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re podávané v hlavnej 

reštaurácii formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov •  show cooking 

v čase podávania raňajok a večerí •  občer-
stvenie v snack bare počas dňa (šaláty, ces-
toviny, pizza, ovocie) • káva a čaj sú k dispo-
zícii vo vyhradenom čase počas dňa v snack 
bare •  miestne alkoholické, nealkoholické 
nápoje a miešané nápoje sa podávajú v ba-
roch hotela počas dňa (11:00 -  23:00 hod.) • 
kokteily v hlavnom bare (17:00 - 23:00 hod.) 
• zmrzlina pre deti • pestrý denný a večerný 
animačný program, ktorý pre vás pripravil 
medzinárodný tím skúsených hotelových 
animátorov • detský miniklub • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne a v areáli hotela • plážo-
vé osušky • wifi v areáli hotela a na izbách

Cenník » 421

izba Deluxe

izba Superior

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 585 €/8 dní • od 735 €/12 dní
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Poloha: v  pokojnom prostredí, v  tzv. hote-
lovej zóne známeho a obľúbeného letovis-
ka Faliraki •  areál hotela ústi na  širokej pláži 
(minigolf, tenisový kurt a  menší tobogán 
pred vstupom na  pláž nepatria k  hotelu) 
•  asi 2 km od  centra strediska s množstvom 
barov, reštaurácii, diskoték, obchodov, či rôz-
norodých dovolenkových atrakcií • cca 13 km 
od hlavného mesta ostrova Rhodos • 5 min. 
peši od Waterparku • letisko je vzdialené cca 
15 km od hotela 

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • priestran-
nejšie rodinné izby pre 4 až 5 osôb (za prípla-
tok) • chladnička (dopĺňaná voda) • klimatizá-
cia (v  hotelovom režime zdarma) • SAT TV • 

telefón • trezor (zdarma) • kúpeľňa s  vaňou, 
resp. sprchovým kútom a WC • sušič na vla-
sy • balkón alebo terasa • výhľad na  more 
(za príplatok) 

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s  recepciou a posedením a  s lobby barom 
• wifi vo verejných priestoroch hotela (zdar-
ma) •  trezory na  recepcii (zdarma) •  hlavná 
reštaurácia Athina s vonkajšou terasou • Be-
ach Taverna na pláži • á la carte reštaurácia 
(za poplatok) • bazén s pool barom a sede-
ním aj vo vode (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma) • detský bazén • miniklub 
• Wellness centrum (masáže, parný kúpeľ 
za poplatok)

Dessole  
Olympos Beach  hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: do  našej ponuky letných dovole-
niek na  ostrove Rhodos sme opätovne zaradili 
hotel Dessole Olympos Beach, ktorý sa  nachádza  
v  hotelovej zóne letoviska Faliraki. Je súčasťou 
prestížnej medzinárodnej hotelovej siete Dessole 
Resorts & Hotels. Tá kladie dôraz predovšetkým 
na komfort, kvalitu a pestrosť služieb a je zárukou 
spokojnosti pre každého dovolenkára. Blízkosť 
centra najvyhľadávanejšieho strediska Faliraki vám 
umožní vychutnať si počas svojho letného po-
bytu nielen denné atrakcie, ale aj jeho vzrušujúci 
večerný a  nočný život. Ideálna poloha na  jednej 
z najkrajších pláži ostrova predurčuje tento hotel 
k prežitiu príjemnej, oddychovej dovolenky presý-
tenej slnečnými lúčmi a vôňou mora.

vFaliraki

animácieanimácie

hotelovéhotelové

https://tiptravel.sk/dovolenka/rhodos/dessole-olympos-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž premiešaná 
s drobnými kamienkami a s pozvoľným vstu-
pom do  mora vhodným aj pre menšie deti 
a menej zdatných plavcov • ležadlá, osušky 
a slnečníky (zdarma) 

Šport a zábava: pestrý animačný program: 
ranná rozcvička, step aerobik, vodná gym-
nastika, strečing, plážový volejbal, vodné 
pólo, tanec •  stolný tenis •  šípky •  biliard 
(za poplatok) • boccia • tenisový kurt • vod-
né športy na pláži (za poplatok) • amfiteáter • 
večerné show programy, súťaže, živá hudba, 
karaoke, minidiskotéka pre najmenších dovo-
lenkárov

ultra all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • tématická večera 
v  Beach Taverne (1x za  pobyt, rezervácia 
vopred) • grécke barbeque raz týždenne • 
občerstvenie počas dňa v  Beach Taverne 
v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod. • zmrzli-
na, káva a čaj vo vyhradenom čase • miest-
ne alkoholické a  nealkoholické nápoje vo 
vyhradenom čase v lobby bare, v pool bare 
a Beach Taverne na pláži • alkoholické ná-
poje počas obedov a večerí zahŕňajú víno 
a čapované pivo • pestré denné a večerné 
hotelové animácie • ležadlá, osušky a  sl-
nečníky pri bazéne a na pláži • wifi • trezor 

Cenník » 421

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 524 €/8 dní • od 707 €/12 dní



242 RHODOS

Poloha: v pokojnom prostredí najrušnejšieho 
letoviska Faliraki • 10 minút chôdze od širokej 
piesočnatej pláže a  7 minút od  centra stre-
diska s obchodnou zónou, tavernami a barmi 
• dobré autobusové spojenie s mestom Rho-
dos (14 km) a  historickým Lindosom (35 km) 
• cca 10 minút jazdy od jedného z najväčších 
vodných svetov v Európe - Waterpark

Ubytovanie: štandardné 2 lôžkové izby 
s  možnosťou 1 až 2 prísteliek situované vo 
viacerých ubytovacích blokoch hotelového 
areálu • chladnička •  individuálne nastaviteľ-
ná klimatizácia (zdarma) • telefón • kúpeľňa so 
sprchovým kútom alebo vaňou a  WC •  bal-
kón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotela: vynovená klimatizovaná 
vstupná hala s  recepciou •  trezor na  recep-
cii (za  poplatok) •  klimatizovaná reštaurácia 
Evita s terasou • snack bar • pool bar • záhra-
da s  veľkým bazénom •  ležadlá a  slnečníky 
v areáli hotela (zdarma) • samostatný detský 
bazén •  spoločenská miestnosť so SAT TV 
• detské ihrisko • hotelový minimarket • inter-
netový kútik a wifi (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: k prechádzkam lákajúca široká a dlhá 
piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do  mora, miestami kamienkovým •  ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • sprchy na pláži • pri 
pláži reštaurácie, bary a  snack bary •  cca 15 

Evi hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.evihotel.gr

Naša mienka: obľúbený hotel Evi pozostáva 
z  viacerých ubytovacích častí obklopených udr-
žiavanou palmovou záhradu s  veľkým bazénom 
a trávnatou plochou, ktorá je ako stvorená na od-
dych. Slnečné letné dni si môžete vyplniť aj špor-
tovými aktivitami priamo v hoteli, či pestrou po-
nukou vodných športov na neďalekej nádhernej 
pláži. Na svoje si prídu milovníci nočného života, 
ktorí sa môžu plne vyžiť v centre letoviska Falira-
ki s množstvom barov, nočných klubov, diskoték, 
reštaurácií a útulných taverien. Očká najmenších 
dovolenkárov bez pochýb rozžiari detský bazén 
s detským ihriskom, ktoré nájdu v areáli hotela, 
či jeden z najväčších aquaparkov v Európe alebo 
neďaleký lunapark. Kombinácia kvalitných služieb, 
výbornej polohy a zaujímavej ceny zaraďuje tento 
hotel k našim každoročným horúcim tipom.

vFaliraki

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/rhodos/evi/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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minút chôdze od hotela je na kraji letoviska 
v oddelenom zálive nudapláž 

Šport a  zábava: stolný tenis •  vodné pólo 
• biliard (za poplatok) • volejbal • široká paleta 
vodných a športových aktivít na pláži (za po-
platok) • v pešej vzdialenosti od hotela sa na-
chádza motokárový areál a lunapark

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • občerstvenie po-
čas dňa v snack bare a pool bare • zmrzlina 
vo vyhradenom čase • miestne alkoholické 
nápoje: gin, vodka, rum, brandy, ouzo po-
dávané v čase od 14:00 hod. do 23:00 hod. 
• pivo, biele a červené víno, a tiež nealko-

holické nápoje, káva a  čaj od  10:00 hod. 
do 23:00 hod. • ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne • basketbal • stolný tenis • vodné pólo 
• športové a zábavné aktivity v rámci klu-
bovej dovolenky so slovensky, resp. česky 
hovoriacimi animátormi • detský miniklub 

SUN & FUN klub na spestrenie pobytu 
vám ponúkame hote-

lové animácie aj pod vedením našich ani-
mátorov počas prázdninových mesiacov 
(júl, august). Denné i  večerné športové, 
zábavné a  súťažné aktivity pre deti i  do-
spelých vám určite obohatia vaše zaslúže-
né chvíle oddychu. 

Cenník » 419

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 293 €/8 dní • od 351 €/12 dní
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Poloha: hotelový areál je situovaný priamo 
pri mori a hotelovej pláži • v tichej lokalite, len 
5 minút chôdze od  najbližších nákupných 
možností, barov a  reštaurácií • vzdialenosť 
od centra letoviska Pefki približne 800 m • cca 
4 km od obľúbeného strediska Lardos • 7 km 
od  historicky známeho mestečka Lindos 
s  antickou Akropolou • cca 55 km od  hlav-
ného mesta Rhodos • autobusová zastávka 
s pravidelnými spojmi priamo pred hotelom 
• vzdialenosť od letiska cca 50 km

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia (v hotelovom režime, počas mesia-
cov júl a august zdarma) • SAT TV s rádiovým 
kanálom • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. 

sprchový kút a WC • sušič na vlasy (na vyžia-
danie na recepcii, za vratný depozit) • balkón 
alebo terasa • výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: hotel 
pozostáva z  2-poschodovej hlavnej budovy 
a vedľajších jednopodlažných blokov • vstup-
ná hala s  recepciou • reštaurácia s  terasou • 
lobby bar • salónik s veľkoplošnou TV • inter-
netový kútik (za  poplatok) • wifi pripojenie 
na  internet (za  poplatok) • trezor (za  popla-
tok) • minimarket • bazén so slanou vodou • 
sladkovodný bazén • oddelený detský bazén 
so sladkou vodou • hlavný bar • bar pri bazé-
ne • ležadlá a  slnečníky pri bazénoch (zdar-
ma) • detské ihrisko • miniklub • amfiteáter • 
udržiavaná terasovitá záhrada 

Ilyssion Beach  
Resort hotel. komplex

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelilyssion.gr

Naša mienka: unikátna poloha priamo pri mori 
vám zaručí nádherné výhľady na tyrkysovo mod-
ré vody Stredozemného mora, ktoré si môžete 
plným priehrštím vychutnávať z  udržiavanej 
hotelovej záhrady, reštaurácie alebo baru počas 
celej vašej letnej dovolenky. Pokojnú atmosféru 
tohto miesta iste ocenia nielen rodiny s  deťmi, 
pre ktoré je určené detské ihrisko, vlastný bazén 
i miniklub, ale aj starší návštevníci vyhľadávajúci 
oddych od stresu a rutiny každodenného života. 
Práve susedná piesočnatá pláž je skvelou voľbou 
pre relax a leňošenie pod horúcim gréckym sln-
kom. Hotel má výhodnú polohu i pre spoznáva-
nie historických a prírodných krás Rhodosu.  

Pefki
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pred hotelovým rezortom sa 
nachádzajú prírodné pláže • len 50 m od are-
álu hotela je pekná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do  vody so slnečníkmi a  le-
žadlami (za poplatok) • vodné športy na pláži 
(za poplatok) 

Šport a zábava: 2 bazény (so sladkou a sla-
nou vodou) • detský bazén • detské ihrisko • 
miniklub • biliard (za poplatok) • tenis (za po-
platok) • volejbal • jacuzzi (za  poplatok) • 
hotelové animácie • vodné športy - vodný 
skúter, parasailing, motorový čln, vodný ba-
nán (za poplatok) • amfiteáter • 1x týždenne 
grécky večer so živou hudbou a tancom

all inclusive raňajky, ľahký obed 
a  večera sú podávané 

formou bufetových stolov vrátane nápo-
jov • miestne alkoholické nápoje (pivo, bie-
le a červené víno) a nealkoholické nápoje v 
čase od  12:00 hod. do  17:00 hod. v  snack 
bare • popoludní čaj a káva so sušienkami 
v snack bare • zmrzlina pre deti vo vyhra-
denom čase (od 15:00 hod. do 17:00 hod.) 
•  pivo, víno, kokteily, lokálne destiláty 
a rozlievané nealkoholické nápoje sú k dis-
pozícii v čase od 17:00 hod. do 23:00 hod. 
v  hlavnom bare • ležadlá a  slnečníky pri 
bazénoch   

Cenník » 420

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 374 €/8 dní • od 456 €/12 dní
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Poloha: nachádza sa v obľúbenom stredisku 
Kolymbia na východnej strane ostrova Rho-
dos, v pokojnom prostredí zelene • neďaleko 
známej 3 km dlhej Eukalyptovej aleje • cca 
5 min peši od centra letoviska s nákupnými 
možnosťami, diskotékami, barmi, tavernami a 
reštauráciami • cca 25 km od hlavného mes-
ta ostrova • cca 25 km od Lindosu známeho 
pulzujúcimi bielymi uličkami učupenými 
pod antickou akropolou • v blízkosti letovis-
ka sa nachádza znám pláž Tsambika, ktorá je 
považovaná za najkrajšiu na ostrove Rhodos

Ubytovanie: moderne zariadené, zrekon-
štruované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • rodinné izby s 2 samostatnými spál-
ňami len pre 4 - členné rodiny (za príplatok) • 

individuálne nastaviteľná klimatizácia (počas 
sezóny od  15.6. do  15.9., mimo sezónneho 
obdobia za poplatok) • telefón • chladnička • 
SAT TV • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy 
• balkón s posedením

Vybavenie hotela: útulné priestory lobby 
s  recepciou a  s  posedením • trezor (na  re-
cepcii za poplatok) • hlavný bar • wifi v hote-
lovom areáli (zdarma) • reštaurácia s medzi-
národnou aj domácou gréckou kuchyňou • 
internetový kútik (za poplatok) • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne (zdarma) • detská dráha 
s elektrickými autíčkami • veľký bazén prede-
lený mostíkom • detský bazén a detské ihris-
ko  • minimarket

Niriides hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tiptravel.sk 

Naša mienka: hotel Niriides, ktorý nájdete neďa-
leko centra vyhľadávaného letoviska Kolymbia, sa 
vďaka svojej obľúbenosti v radoch našich klien-
tov radí k našim stáliciam na ostrove Rhodos. Re-
zort vytvára predpoklady na  strávenie pokojnej 
letnej dovolenky nielen vo dvojici, ale i pre rodiny 
s deťmi, ktorým ulahodia rodinné izby, detský ba-
zén i ihrisko s preliezačkami. Udržiavaný hotelový 
areál s  priestrannými a  kompletne zrekonštru-
ovanými izbami s  výhľadom do  krásne zelenej 
záhrady, vonkajší bazén s terasou so slnečníkmi 
a  ležadlami, chutná strava formou all inclusive 
a  v  neposlednom rade aj usmiaty a  ústretový 
personál hotela sú zárukou nezabudnuteľných 
prázdninových chvíľ. Príjemná priateľská atmo-
sféra vás bude sprevádzať na každom kroku a 
dovedie vás až k jednej z pláží letoviska Kolymbia.

vKolymbia

https://tiptravel.sk/dovolenka/rhodos/niriides/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 5 minút pešej chôdze od hlavnej 
pláže letoviska Kolymbia • pláž je piesočnatá,  
premiešaná s kamienkami, s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným pre deti a neplavcov  
• pláž je dlhá približne 2,5 km a skalné bralo ju 
oddeľuje od známej Tsambiki • možnosť vý-
beru z ďalších dvoch pláží priamo v letovisku 
• ležadlá a slnečníky (za poplatok) • pestrý vý-
ber vodných športov (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • biliard (za po-
platok) • tenis (za poplatok) • plážový volejbal 
• dráha s elektrickými autíčkami pre deti • 
hotel pre svojich hostí príležitostne poriada 
grécke večery

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re sú podávané for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov v 
hlavnej hotelovej reštaurácii • počas obe-
dov a  večerí sa podávajú nealkoholické 
nápoje, džúsy, voda, pivo a víno lokálnej 
produkcie • miestne alkoholické nápoje - 
pivo, biele a červené víno, destiláty a ne-
alkoholické nápoje počas dňa v hlavnom 
bare a v bare pri bazéne vo vyhradených 
hodinách počas dňa • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne • wifi v areáli hotela 

Cenník » 420

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 442 €/8 dní • od 578 €/12 dní
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Poloha: hotelový komplex nájdete na  ju-
hovýchodnom pobreží ostrova Rhodos, len 
3 km od  historického Lindosu, v  pokojnom 
prostredí nad zálivom Vlycha Bay • areál ho-
telového rezortu je riešený v štýle tradičnej 
gréckej dedinky, pričom závan antickej his-
tórie architektonicky dotvárajú stĺpy a  ob-
lúky a  v  neposlednom rade aj udržiavaná 
exotická záhrada obklopujúca bazény so 
slnečnými terasami • hlavné mesto je vzdia-
lené cca 43 km a letisko približne 50 km 

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • 
trezor (za poplatok) • chladnička • SAT TV • kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: 
priestranná, moderne zariadená vstupná 
hala s  recepciou a  hlavným barom (nápoje 
sú platené) • internetový kútik (za poplatok) 
• wifi vo vyhradených verejných priestoroch 
hotela (zdarma) • zmenáreň • 24-hod služ-
ba lekára (na  vyžiadanie) • TV miestnosť • 2 
reštaurácie a tématická á la carte reštaurácia • 
2 bary • viacero bazénov (ležadlá a slnečníky 
zdarma, plážové osušky za depozit) • detský 
bazén s vodným detským klubom a pirát-
skou loďou so šmykľavkami • detské ihrisko 
• miniklub • supermarket a obchod so suve-
nírmi • kaderníctvo • požičovňa áut (za popla-
tok) • parkovisko 

Stravovanie: formou all inclusive

Lindos Royal hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.lindoshotels.com

Naša mienka: rozprávkový areál hotelového 
komplexu, s  množstvom atrakcií pre veľkých 
i  malých hotelových dovolenkárov nájdete nad 
malebnou zátokou Vlycha, pričom priestranné, 
dômyselne prepojené slnečné terasy s bazénmi 
obklopuje svieža zeleň a  pestrofarebné kvety 
udržiavanej záhrady. Nechajte sa počas horú-
cich slnečných dní rozmaznávať vysokým štan-
dardom all inclusive služieb, ochutnajte skvelé 
špeciality miestnej kuchyne, zapojte sa do  pes-
trého programu, ktorý pre vás pripravili hoteloví 
animátori a objavte čaro blízkej dedinky Lindos 
s antickou Akropolou. Neďaleká pláž s priezračne 
čistým morom, na ktorej si môžete plnými dúška-
mi vychutnávať príjemné leňošenie, vo vás len 
umocní presvedčenie o tom, že ste si svoju letnú 
dovolenku vybrali naozaj správne.

Lindos

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláže: cca 50 m od  piesočnatej pláže zálivu 
Vlycha Bay, premiešanej s  kamienkami • po-
zvoľný vstup do  mora vhodný aj pre menšie 
deti a menej zdatných plavcov (ležadlá a slneč-
níky za poplatok) • hotelový areál sa rozprestie-
ra na skalnom výbežku nad morom s menšími 
upravenými prírodnými terasami na  slnenie • 
priamo pri hoteli vstup do vody po schodíkoch 
• more vhodné na šnorchlovanie

Šport a zábava: tobogány a detské šmykľav-
ky • 2 tenisové kurty • basketbalové a volejba-
lové ihrisko • futbalové ihrisko • vodné pólo • 
biliard (za poplatok) • stolný tenis • šípky • fit-
nes • masáže (za poplatok) • denné a večerné 
hotelové animácie • amfiteáter • grécky večer • 
vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • počas obedov a veče-
rí sú k dispozícii nealkoholické nápoje, džú-
sy, voda, pivo a víno lokálnej produkcie • raz 
za pobyt večera v gréckej reštaurácii (rezer-
vácia vopred) • ľahké občerstvenie vo vy-
hradenom čase počas dňa • nápoje podáva-
né v baroch hotela od 10:00 hod. do 23:00 
hod. zahŕňajú miestne pivo, víno, tvrdý al-
kohol, kokteily a  miešané nápoje, nealko-
holické nápoje, vodu, kávu a čaj • vybrané 
športové aktivity • animácie • tobogany 
a šmykľavky • ležadlá a slnečníky pri bazé-
noch • wifi v určených priestoroch hotela 

Cenník » 421

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 571 €/8 dní • od 714 €/12 dní
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Poloha: neďaleko centra obľúbeného a  vy-
hľadávaného strediska Ixia s  reštauráciami, 
barmi,  obchodmi a  tavernami, kde nechý-
bajú ani pestré možnosti večerného vyžitia 
a  zábavy •  pri hotelovej pláži, na  ktorú sa 
dostanete upraveným podchodom • približ-
ne 4 km od hlavného mesta Rhodos, kam sa 
dostanete príjemnou prechádzkou po  plá-
žovej promenáde lemujúcej pobrežie alebo 
miestnou autobusovou dopravou • cca 20 
km od letiska

Ubytovanie: luxusne zariadené 2-lôžkové 
izby s  1 prístelkou • dvoj- a  trojlôžkové izby 
s výhľadom na more (za príplatok) •  telefón 
• SAT TV • wifi (zdarma) • klimatizácia • mini-
bar (za  poplatok) • trezor (zdarma) • župan 

a pohodlné papučky • kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a  WC • sušič na  vlasy • balkón 
alebo terasa • komfortné rodinné suity typu 
mezonet s výhľadom na more alebo bunga-
lovy pre max. 4 osoby (za príplatok)

Vybavenie hotela: impozantná vstupná 
hala s  recepciou, posedením a s výhľadom 
na vodopád • hlavná reštaurácia Iliades s pa-
noramatickým výhľadom na zátoku Ixia Bay 
nachádzajúca sa na  10. poschodí hotela • 
viacero reštaurácií a barov • viacero bazénov 
(ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • bazén 
s  terasou na  slnenie na  terase 11. poscho-
dia s  očarujúcim výhľadom • detský bazén 
a  ihrisko • miniklub • hotelový minimarket • 
kaderníctvo • wifi (zdarma)

Amathus Beach hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.amathusrhodes.com 

Naša mienka: prvotriednu kvalitu služieb umoc-
nenú polohou s prekrásnym výhľadom na mor-
ský záliv Ixia Bay, nájdete v  luxusnom 5 hviez-
dičkovom hoteli Amathus Beach, kde sa vyplnia 
dovolenkové sny aj tých najnáročnejších klien-
tov. Relax na hotelovej pláži s priezračne čistým 
morom alebo pri bazénoch, z  ktorých jeden je 
situovaný naozaj netradične, na  najvyššom po-
schodí hotela, môžete vymeniť za návštevu Spa 
centra, najväčšieho v  Grécku. Tu sa môžete ne-
chať rozmaznávať niektorou z  bohatej ponuky 
masáží, aromaterapie, hydroterapie, či ďalších 
procedúr, ktoré povznesú vašu myseľ a zrelaxujú 
vaše telo. O váš gastronomický zážitok bude po-
starané v reštauráciách hotela, ktorých špeciality 
miestnej i medzinárodnej kuchyne dozaista ula-
hodia vašim chuťovým pohárikom. 

Ixia

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pekná piesočnatá pláž s  okruhliakmi 
patriaca k  hotelu, na  ktorú vedie podchod 
• slnečníky, osušky a ležadlá (zdarma) • mož-
nosť obsluhy priamo na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: Spa & Wellness centrum 
najväčšie v  Grécku (masáže, aromaterapia, 
bahenné zábaly - za poplatok, sauna, parný 
kúpeľ, fitnes a jacuzzi zdarma) • vodné športy 
na  pláži (za  poplatok) • požičovňa bicyklov 
(za poplatok) • tenis, stolný tenis, šípky, šach 
• pestré aktivity v rámci dennho a večerného 
animačného programu v  réžii medzinárod-
ného tímu hotelových animátorov • viackrát 
týždenne živá hudba 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou pes-

trých a chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • show cooking • raz za pobyt ve-
čera v  á la carte reštaurácii • alkoholické 
nápoje aj medzinárodných značiek a neal-
koholické nápoje sú podávané v  baroch 
hotela od 10:00 hod. do 23:00 hod. • ľahké 
občerstvenie, sendviče, koláčiky, zmrzlina, 
káva a  čaj sú podávané vo vyhradenom 
čase počas dňa • ležadlá, osušky a slneční-
ky pri bazénoch a na hotelovej pláži • Spa & 
Wellness centrum (sauna, parný kúpeľ, fit-
nes, jacuzzi) • wifi na izbách aj v hotelovom 
areáli • animačný program

Cenník » 421

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 667 €/8 dní • od 877 €/12 dní
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Poloha: v pokojnom prostredí časti Kallithea, 
neďaleko centra dedinky Koskinou • cca 5 km 
od vyhľadávaného letoviska Faliraki, zastávka 
autobusu cca 200 m od hotela • transfer z le-
tiska trvá približne 30 minút

Ubytovanie: hotelový areál pozostáva z via-
cerých ubytovacích častí • štandardné 2-lôž-
kové izby s  možnosťou 1 prístelky • štúdiá 
s možnosťou až 2 prísteliek vybavené kuchyn-
ským kútikom • klimatizácia • SAT TV • malá 
chladnička • vlastné hygienické zariadenie (kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • wifi 
(za poplatok) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• trezor (za poplatok) • lobby bar • wi-fi (za po-
platok) • TV kútik • reštaurácia s terasou • snack 
bar • 3 bazény (ležadlá a  slnečníky zdarma) • 
2 detské bazény • detské ihrisko • minimarket

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: približne 150 m od  nádhernej širokej 
piesočnatej pláže • pozvoľný vstup do  mora 

vhodný pre deti i menej zdatných plavcov • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) • v uzavretom 
zálive sú dobré možnosti na šnorchlovanie

Šport a  zábava: stolný tenis (za  poplatok) 
• plážový volejbal • biliard (za  poplatok) • vi-
deohry (za poplatok) • vodné športy na pláži 
(za poplatok) •

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nealkoholických a  alkoholic-
kých nápojov miestnej produkcie • špeciali-
ty domácej gréckej i  medzinárodnej 
kuchyne • nealkoholické nápoje, čapované 
pivo, víno a ľahké občerstvenie sú podáva-
né v pool/snack bare v čase od 10:00 hod. 
do 22:00 hod. • zmrzlina počas obedov a ve-
čerí • ouzo, rum, brandy a iné druhy tvrdého 
alkoholu od 18:00 hod. do 22:00 hod. • vy-
brané športové a zábavné aktivity

Cenník » 420

Virginia hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www. virginiahotel.gr 

Naša mienka: ideálnu kombináciu príjemného 
ubytovania, kvalitných all inclusive služieb, výhod-
nej polohy a priaznivej ceny spĺňa príjemný, 3* all 
inclusive hotel Virginia, ktorý v našej ponuke náj-
dete aj tento rok. Nachádza sa v letovisku Kallithea, 
kedysi preslávenom svojimi termálnymi kúpeľmi. 
Hotel Virginia predstavuje oázu pokoja a relaxu, 
ktorá je situovaná v blízkosti jedenej z najkrajších 
pláži ostrova, a je tak tým pravým miestom, kde si 
naplno vychutnáte slnkom zaliate, pohodové let-
né dni vašej dovolenky. 

tugKallithea od 374 €/8 dní • od 510 €/12 dní
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Poloha: v pokojnej oblasti Afandou • v blízkos-
ti nádhernej, 7 km dlhej pláže s priezračnou 
vodou • neďaleko 18-jamkového golfového 
ihriska • približne 1,5 km od gréckej dedinky 
Afandou dostupnej pešou chôdzou • cca 25 
km od letiska a asi 18 km od hlavného mesta 
ostrova Rhodos 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s 1 alebo 2 prístelkami (posch. posteľ) • 
centrálna klimatizácia • trezor (zdarma) • telefón 
• chladnička (voda v deň príchodu) • SAT TV • 
kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. vaňou a 
WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: hlavná budova s recep-
ciou a ubytovacie bloky • bar • wifi (zdarma) 
• barbecue reštaurácia (1x za pobyt rezervá-
cia vopred) • plavecký bazén s oddychovou 
časťou (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • 
pool bar/snack bar • detský bazén a bazén so 
šmykľavkami a tobogánom • Waterslide bar • 
detské ihrisko a miniklub • záhrada • minimar-
ket • Wellness centrum (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnato - kamienková pláž cca 150 m 
od hotela (prechod na pláž cez areál hotela a 
miestnu komunikáciu) • ležadlá a slnečníky vo 
vyhradenej časti pláže (zdarma) 

Šport a zábava: minigolf • stolný tenis • šípky • 
plážový volejbal • futbalové ihrisko • posilňovňa 
• hotelové animácie • diskotéka • vodné bicykle 
a kanoe na pláži (zdarma)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • občerstvenie (gyros, 
hot dog, burgery, panini, šaláty, hranolky), 
zmrzlina a nápoje počas dňa • popoludní 
káva, čaj, koláčiky, palacinky, pizza • neskorý 
snack • lobby bar s ponukou nápojov • plá-
žové osušky • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži • trezor • wifi

Cenník » 421

Dessole Lippia 
Golf Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com 

Naša mienka: hotel, patriaci do medzinárodnej sie-
te hotelov Dessole, je ideálnou voľbou pre rodiny s 
deťmi, no i pre tých, ktorí si chcú nerušene vychut-
návať slnečné dni v pokojnom prostredí. Krásny, 
zelený areál s vyhradenou časťou pre najmenších 
dovolenkárov, 7 km dlhá pláž obmývaná krištáľovo 
čistým morom, lákajúca k podvečerným romantic-
kým prechádzkam a kvalitné služby vás bezpochy-
by presvedčia o správnom výbere vašej dovolenky.

tug Afandou

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 517 €/8 dní • od 680 €/12 dní
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Avra Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.avrabeach.gr 

Naša mienka: starostlivo udržiavaný areál s exo-
tickými palmami, zaujímavo riešený bazén, ústre-
tovosť hotelového personálu s  ponukou rôzno-
rodých služieb v snahe splniť želanie návštevníka 
akejkoľvek vekovej kategórie a  v  neposlednom 
rade i špeciality miestnej a medzinárodnej kuchy-
ne lahodiace chuťovým bunkám každého gurmá-
na robia z tohto hotela skvelé dovolenkové miesto. 
K maximálnej spokojnosti a obľúbenosti u našich 
klientov prispieva aj blízkosť centra strediska Ixia a 
ľahká dostupnosť hlavného mesta Rhodos.

Poloha: areál obľúbeného hotela ústi pria-
mo pri hotelovej pláži • v blízkosti obchodné-
ho a zábavného centra strediska Ixia s reštau-
ráciami, barmi,  obchodmi a  tavernami •  cca 
5 km od  hlavného mesta Rhodos (autobu-
som alebo pešou promenádou popri mori) 

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1 prístelky •  rodinné izby s  2 
oddelenými spálňami pre 4 osoby (za prípla-
tok) •  klimatizácia (od  15.6. do  15.9. zdarma) 
•  chladnička • SAT TV s hudobným kanálom 
•  telefón •  kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa 
s posedením • trezor (za poplatok)

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s  recepciou •  vonkajšia terasa •  snack bar 
• hlavná reštaurácia • plážový bar • minimar-
ket •  rozľahlá udržiavaná záhrada •  pool bar 
• atypický bazén s fontánou • terasa na slne-
nie •  slnečníky a  ležadlá pri bazéne a na  te-
rase (zdarma) • detský bazén • detské ihrisko

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pekná okruhliaková pláž s piesočna-
tým dnom a s priezračnou vodou • pozvoľný 
vstup do mora • slnečníky a ležadlá na hote-
lovej pláži (zdarma)

Šport a zábava: plážový volejbal • tenisové 
kurty •  stolný tenis •  šípky • elektronické hry 
(za  poplatok) •  vo vymedzenom čase hote-
lové animácie pre deti i dospelých zamerané 
na športové a kultúrne vyžitie • plážové akti-
vity (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane miestnych nápojov 
• v snack bare sú podávané alkoholické ná-
poje a studené nealkoholické nápoje, káva, 
čaj a ľahké občerstvenie vo forme zmrzliny, 
koláčikov, pizze a  sendvičov •  slnečníky 
a  ležadlá pri bazéne a  na  hotelovej pláži 
• hotelové animácie vo vymedzenom čase 
pre deti aj dospelých 

Cenník » 420

vtugIxia

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 551 €/8 dní • od 721 €/12 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/rhodos/avra-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: v  pokojnom letovisku Kolym-
bia • v  blízkosti pláže • centrum strediska 
s možnosťami nákupov a zábavy cca 500 m 
od hotela • vynikajúca poloha na návštevu 
blízkeho okolia – možnosť výletov do hlav-
ného mesta Rhodos (vzdialenosť cca 25 km) 
alebo na  vyhľadávanú pláž Tsambika (au-
tobusová zastávka priamo pred hotelom) • 
transfer z letiska trvá cca 45 minút 

Ubytovanie: nedávno zrekonštruované, 
vkusne zariadené 2-lôžkové izby s  1 alebo 
2 prístelkami • klimatizácia (1.7.-31.8.) • trezor 
(za poplatok) • telefón • chladnička • SAT TV 
• kúpeľňa so sprchovým kútom a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a s posedením • bar • internet (v časti Alfa Be-
ach za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia 
• bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • detské ihrisko • bar pri 
bazéne s posedením • priestranná a uprave-
ná hotelová záhrada 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž premiešaná s kamien-
kami cca 150 m od  hotela (prechod na  pláž 
cez sesterský hotel Alfa Beach) • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: stolný tenis • volejbalové 
ihrisko • možnosť zapojiť sa do  hotelového 
animačného programu v  sesterskom hoteli 
Alfa Beach

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • ľahké obedy so širo-
kým výberom šalátov a  teplých jedál 
servírované v priestoroch hotelovej záhra-
dy • all inclusive nápoje podávané v  čase 
od  11:00 hod. do  24:00 hod. • alkoholické 
nápoje zahŕňajú: pivo, tvrdý alkohol, mieša-
né nápoje • zmrzlina pre deti v poludňajších 
hodinách • slnečníky a ležadlá pri bazéne 

Cenník » 420

Alfa hotel

oficiálne hodnotenie: ***+
webstránka: www.tiptravel.sk 

Naša mienka: k  našej dovolenkovej ponuke 
na ostrove Rhodos patrí aj menší príjemný hotel 
s  rodinnou atmosférou, ktorý nájdete v  obľúbe-
nom letovisku Kolymbia. Je zasadený do krásnej 
záhrady s  priestranným bazénom, upraveným 
trávnikom, zelenými palmami a  rozkvitnutými 
exotickými kvetmi. Hotel Alfa doporučujeme všet-
kým klientom, ktorí túžia po vychutnávaní si ho-
rúcich letných slnečných dní mimo ruchu veľkých 
hotelových komplexov, či už v  blízkosti bazéna 
s pool barom alebo na neďalekej pláži. 

tuh Kolymbiaod 429 €/8 dní • od 558 €/12 dní
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Nikózia

Ercan

Kyrenia

Famagusta

Ayia Napa

Larnaka

Limassol

Protaras

Cyprus je od roku 1974 rozdelený na se-
verný Cyprus - turecká časť a južný Cyp-
rus - grécka časť. Ostrov sa nachádza 
na  križovatke námorných ciest medzi 
Áziou, Afrikou a  Európou. Jeho bohatá 
história siaha 9000 rokov do  minulosti. 
Gréci, Rimania, Byzantínci, Benátčania či 
Turci vtlačili ostrovu svoju pečať a zane-
chali za  sebou všadeprítomné symboly 
dokazujúce jedinečnosť ich architektúry. 
Práve preto tu môžete obdivovať antické 
paláce a  divadlá, koloseum, románske 
baziliky, byzantské kláštory, benátske 
pevnosti či turecké mešity s  minaretmi. 

V súčasnosti žijú na ostrove dva hlavné 
národy: cyperskí Gréci obývajúci juhozá-
padnú časť ostrova a cyperskí Turci, žijúci 
na  severovýchode. Väčšina pláží s  jem-
ným svetlým pieskom a  krištáľovo čis-
tou vodou má pozvoľný vstup do mora, 
preto je kúpanie vhodné aj pre deti a ne-
plavcov. V sezóne 2018 vám CK TIP travel 
a CK TATRATOUR ponúkajú naozaj kvalit-
né hotely situované v obľúbených leto-
viskách v severnej časti Cypru - Kyrenia 
a Famagusta, ako aj v južnej časti Cypru 
vo vyhľadávaných letoviskách Limassol, 
Larnaka, Ayia Napa a  novinkou tohto 
leta je stredisko Protaras. Nádherná prí-
rodná scenéria a  bohatosť kultúrnych 
pamiatok určite zaujme a očarí každého 
z návštevníkov.

Cyprus je tou pravou destináciou pre 
každého, kto miluje nádherné pláže, čisté 

a príjemne teplé more a kvalitné hotely 
s výbornými službami. „Ostrov lásky“ 

alebo „Afroditin ostrov“, aj to sú prezývky, 
s ktorými sa pri popise tohto ostrova 

stretnete. Práve tu sa totiž podľa gréckej 
mytológie z morskej peny zrodila grécka 
bohyňa lásky a krásy Afrodita. Miesto jej 
narodenia nemohlo byť vybraté lepšie, 

členité pobrežie obmýva nádherné 
more, ktorého vlny rozprávajú príbehy 

viažuce sa k histórii tohto miesta.

Kyrenia
Malebné mestečko je centrom väčšiny turis-
tických aktivít na severnom pobreží. Okúzľujú-
ci prístav plný lodí a jácht, obklopený reštaurá-
ciami, barmi a kaviarničkami patrí k jednému 
z  najkrajších cyperských miest. Od  hlavného 
mesta Severného Cypru, Nikózie, je Kyrenia 
vzdialená necelých 30 minút a  je rušným 
a  živým centrom zábavy, vyhľadávaným ako 
miestnymi, tak aj turistami z celého sveta. Ob-
lasť má ideálnu polohu a okrem trávenia dňa 
na  niektorej z  krásnych pláží, máte možnosť 
podniknúť výlety aj do ďalších častí ostrova.

Famagusta
V  minulosti išlo o  jeden z  najdôležitejších 
prístavov Stredomoria, vďaka čomu získalo 
mesto veľké bohatstvo a  význam. V  polovici 
20. st. sa otvorilo turistom a stalo sa centrom 
turizmu celého ostrova. Dnes je najdôležitej-
ším historickým, kultúrnym a turistickým stre-
diskom Severného Cypru. Je to ideálne miesto 
pre kombináciu aktívnej dovolenky a  oddy-
chu. V  regióne je možné nájsť archeologické 
vykopávky antického mesta Salamis s ruinami 
rímskeho divadla či mestských kúpeľov. 

Ayia Napa
Ayia Napa je jedným z  najobľúbenejších tu-
ristických miest Cypru vhodná pre rekreantov 
hľadajúcich živú dovolenkovú atmosféru ako 
aj pestrý nočný život plný zábavy. Stredisko je 
vzdialené približne 40 km východne od mesta 
Larnaka, južne od severocyperského mesta 
Famagusta. Ayia Napa je obľúbená vďaka svo-
jim nádherným plážam so zlatým pieskom a 
krištáľovo čistému moru, ale tiež je toto leto-
visko príťažlivé vďaka starodávnym kláštorom 
a mnohým turistickým zaujímavostiam. 

Protaras
Protaras je dnes známe turistické letovisko na-
chádzajúce sa približne 10 kilometrov od Ayia 
Napa. V staroveku na jeho mieste stál starý 
mestský štát Leukolla s malým bezpečným prí-
stavom, v ktorom aténsky Demetrius Poliorke-
tes hľadal v roku 306 p.n.l. útočisko, keď čakal 
na Ptolemea, jedného z nástupcov Alexandra 
Veľkého. Dnes sa Protaras nazýva aj “krajina 
veterných mlynov“ zachovávajúc tak nostalgiu 
minulosti. Protaras má nebesky modré more a 
nádherné piesočnaté pláže, z ktorých najzná-
mejšia je Fig Tree Bay.

Limassol
Limassol je jedným z najvýznamnejších turistických 
stredísk na ostrove a druhým najväčším mestom na 
Cypre a tiež hlavným prístavom ostrova. Po  celom 
meste i  jeho okolí je roztrúsených veľa historických 
a  archeologických pamiatok a  zaujímavostí (sta-
roveké náleziská Kourion či Amathous, amfiteáter 
v Episkopi, hrad Kolossi), múzeá (ľudového umenia, 
byzantského umenia), verejné parky, zoologická 
záhrada, ale aj hypermoderné budovy bánk a  za-
hraničných spoločností a  luxusné hotely, ktoré dali 
vzniknúť názvu „Malý Paríž“, ktorým býva Limassol 
označovaný. Konajú sa tu rôzne slávnosti, festivaly 
vína, karnevaly. Najznámejšou turistickou atrakciou 
mesta je miestny hrad Limassol vybudovaný v by-
zantskom štýle. 

Larnaka 
Larnaka je tretie najväčšie mesto Cypru s  autentic-
kou atmosférou nachádzajúce sa na južnom pobreží 
ostrova. Považuje sa za vstupnú bránu na Cyprus a 
to hlavne vďaka rušnému medzinárodnému letisku 
a prístavu. Je to jedno z najstarších nepretržite obý-
vaných miest na svete. Ponúka mnoho historických 
pamiatok, hlboké modré more, svetlé piesočnaté 
pláže a spoľahlivo slnečnú oblohu. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 29° 32° 33° 35° 32° 30°
More 21° 23° 26° 26° 25° 23°

Rozloha 9.251 km2 Populácia 885.800
Hlavné mesto Nikózia Mena euro/ turecká líra

Grilovaná chobotnica Baklava
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Poloha: približne 200 m od zlatistej piesoč-
natej pláže • iba 15 minút chôdze od centra 
strediska Protaras s nákupnými a zábavnými 
možnosťami • cca 60 km od medzinárodné-
ho letiska Larnaka

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť 
rodinných izieb (za príplatok) • možnosť izieb 
s výhľadom na bazén (za príplatok) • klimati-
zácia • telefón • satelitný TV • kúpeľňa s príslu-
šenstvom • sušič na  vlasy • minichladnička • 
balkón • trezor (za poplatok) • wifi pripojenie 
(za poplatok)

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s  recepciou a príjemným posedením • dve 
hotelové reštaurácie • pool bar • vonkajší ba-
zénový komplex • detský bazén • slnečníky a 
ležadlá zdarma • sauna (za poplatok) • posil-
ňovňa • wifi pripojenie (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: cca 200 metrov od krásnej zlatistej pie-
sočnatej pláže • slnečníky a  ležadlá na  pláži 
(za poplatok) 

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis  
• denné i večerné hotelové animácie pre deti 
i dospelých • detský miniklub • možnosť vyu-
žívať aquapark v areáli Tsokkos (za poplatok) • 
posilňovňa • herňa

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
tematické večere • pestré občerstvenie a 
snacky vo vyhradených hodinách v  areáli 
hotela • zmrzlina • ľahšie nočné občerstve-
nie • neobmedzené množstvo miestnych 
alkoholických a nealkoholických nápojov 
v areáli hotela • káva a čaj • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne • medzinárodné hotelové 
animácie 

Cenník » 404

Tsokkos Gardens hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tsokkos.com 

Naša mienka: ak snívate o idylickej dovolenke v 
krásnom prostredí prázdninovej dedinky, určite 
neprehliadnite našu tohtoročnú novinku Tsok-
kos Gardens ukrytú v rozsiahlom areáli Tsokkos. 
Kulisu tomuto miestu robí impozantný bazénový 
komplex obklopený zelenými palmami, kde si 
môžete dopriať zaslúžený oddych pod horúcim 
cyperským slnkom. Toto všetko v kombinácii s 
mimoriadne chutnou stredomorskou kuchyňou 
a pozorným personálom robia z komplexu Tsok-
kos Garden to pravé miesto pre všetky vekové 
kategórie.

tugProtaras od 578 €/8 dní • od 850 €/12 dní
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Poloha: areál hotela ústi priamo na krásnej 
piesočnatej pláži • iba 15 minút chôdze od 
centra strediska Protaras s nákupnými a zá-
bavnými možnosťami • cca 60 km od medzi-
národného letiska Larnaka

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
štúdiá s  možnosťou jednej prístelky alebo 
2-lôžkové apartmány s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek (za príplatok) • kuchynské vybave-
nie • klimatizácia • telefón • SAT TV • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič na vlasy • minibar (pri 
príchode naplnený zdarma) • balkón • trezor 
• wifi pripojenie

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná reštaurácia 
• 2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma) 
• bary • slnečná terasa • vonkajší bazénový 
komplex • detský bazén • slnečníky a ležadlá 
zdarma • beauty centrum (za poplatok) • wifi 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: iba niekoľko krokov od krásnej zlatistej 
piesočnatej pláže • slnečníky a ležadlá na plá-
ži (za poplatok) 

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis  
• denné i večerné hotelové animácie pre deti 
i dospelých • detské ihrisko • možnosť využívať 
aquapark v areáli Tsokkos hotelov • herňa

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
tematické večere • 1x za pobyt možnosť vy-
užiť a´la carte reštauráciu • pestré občer-
stvenie a snacky vo vyhradených hodinách 
v  areáli hotela • zmrzlina • neobmedzené 
množstvo miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov v areáli hotela • popo-
ludňajšia káva, čaj a koláčiky • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne • medzinárodné hote-
lové animácie • aquapark • wifi pripojenie

Cenník » 405

Tsokkos Marlita Beach hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tsokkos.com

Naša mienka: iba pár krokov od zlatistej pie-
sočnatej pláže malebného zálivu Marlita sa roz-
prestiera rezort Tsokkos Marlita Beach, ktorý je 
súčasťou prázdninového komplexu Tsokkos s vy-
nikajúcimi službami. Toto dovolenkové miesto je 
vhodné pre páry aj pre rodiny s deťmi. Práve deti 
určite ocenia aquapark, ktorý je súčasťou areálu 
Tsokkos hotelov, a ktorého atrakcie môžu smelo 
využívať deň čo deň. Vynikajúce jedlá z bohatej 
ponuky all inclusive vás budú lákať ochutnať 
všetko a vy si budete istí, že ste si cieľ svojej do-
volenky nemohli zvoliť lepšie.

tug Protarasod 694 €/8 dní • od 1000 €/12 dní
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Poloha: novozrekonštruovaný hotel sa na-
chádza v známom letovisku Protaras • 10 km 
od letoviska Ayia Napa • 5 km od národného 
parku Capo Greco, ktorý je považovaný za 
jedno z najkrajších miest na ostrove s krás-
nym výhľadom na okolie

Ubytovanie: vkusne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • telefón 
• trezor na izbe zdarma • klimatizácia • kúpeľ-
ňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • chlad-
nička • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • 
balkón, resp. terasa s posedením  

Vybavenie hotela: vstupná hala so štýlovou 
recepciou • hlavná reštaurácia „Estia“ s tera-
sou a výhľadom na more • lobby bar s wifi 
zdarma • Oceanis Bar • miniklub • detské ihris-
ko s preliezkami a hojdačkami • vonkajší ba-
zén • detský bazén • konferenčná miestnosť • 
hotelová záhrada

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pekná pláž s jemným pieskom a s 
pozvoľným vstupom do mora vzdialená od 
hotela cca 150 m • ležadlá a slnečníky (za po-
platok) • vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: detské ihrisko • hotelové 
animácie pre deti i dospelých • plážový volej-
bal • fitness centrum • detský klub • možnosť 
potápania (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov vrátane nápojov, 
podávané sú jedlá medzinárodnej i miest-
nej kuchyne • ľahké občerstvenie vo vyhra-
dených hodinách počas dňa • neobmedze-
né množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby 
podávané v jednotlivých baroch v areáli 
hotela • miniklub • hotelové animácie pre 
deti i dospelých

Cenník » 403

Iris Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk 

Naša mienka: hotel zrekonštruovaný v roku 2016 
patriaci do renomovanej hotelovej siete Sunny-
seeker so skvelou polohou, chutnou stredomor-
skou kuchyňou a nezabudnuteľnou rodinnou at-
mosférou vytvára jednoznačné predpoklady pre 
strávenie skvelej dovolenky. Či už uprednostňu-
jete leňošenie na pláži alebo aktívnu dovolenku, 
v každom prípade odporúčame pobyt v tomto 
hoteli, ktorý je ideálnym miestom pre všetkých 
klientov. Perfektná poloha medzi svetoznámymi 
plážami Capo Greco a Fig Tree Bay vás o tom za-
ručene presvedčí.

tugProtaras od 456 €/8 dní • od 592 €/12 dní
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Poloha: na okraji obľúbeného strediska Pro-
taras v kľudnej zátoke Vrisoudia • približne 3,5 
km od centra Protaras • 10 km od Ayia Napa • 
cca 60 km od medzinárodného letiska Larna-
ka • vodný park 20 km

Ubytovanie: komfortne zariadené zrekon-
štruované dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky (výhľad na more za príplatok) • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • satelitný TV 
• telefón • chladnička (zdarma) • klimatizácia 
• možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • tre-
zor (za poplatok) • wifi internetové pripojenie 
(zdarma) • balkón

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala s 
recepciou a posedením • wifi internetové pri-
pojenie v spoločných priestoroch (zdarma) • 
hlavná hotelová reštaurácia • bary • bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a v hotelovej 
záhrade (zdarma) • plážové osušky (zdarma) • 
salón krásy, kaderníctvo, sauna a parný kúpeľ 
(za poplatok)  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) 

Šport a  zábava: fitness centrum • tenisový 
kurt • stolný tenis • boccia • plážový volejbal • 
vodná gymnastika • potápačské centrum (za 
poplatok) • športové aktivity a zábavné ani-
mačné programy počas celého dňa 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne a značkové alkoholické a nealko-
holické nápoje v areáli hotela • podávanie 
snackov a občerstvenia počas vyhrade-
ných hodín v areáli hotela • káva • zmrzlina 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a v hotelo-
vej záhrade • plážové osušky • hotelové ani-
mácie • wifi pripojenie

Cenník » 405

Crystal Springs hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.crystalspringsbeachhotel.com

Naša mienka: nádherná záhrada plná zelene sa 
stala domovom výnimočného miesta Crystal 
Springs so službami vysokého štandardu a my 
vám tento hotel mimoriadnych kvalít predstavu-
jeme ako jednu z tohtoročných noviniek. Jeho 
areál ústi na krásnej piesočnatej pláži plynule 
prechádzajúcej do tyrkysových vôd Stredozem-
ného mora. Zaručujeme vám, že tu na tomto ča-
rovnom mieste, zabudnete na každodenné sta-
rosti a zrelaxujete nielen svoje telo, ale aj dušu. 
Odporúčame všetkým vekovým kategóriám aj 
náročnejším klientom.

tug Protarasod 674 €/8 dní • od 966 €/12 dní
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Poloha: približne 250 metrov od krásnej 
piesočnatej pláže • od centra známeho leto-
viska Protaras je vzdialený iba 15 minút pešej 
chôdze • cca 60 km od medzinárodného le-
tiska Larnaka

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • možnosť rodin-
ných izieb s obsadením až 4 dospelých a die-
ťaťa bez lôžka (za príplatok) • izby s výhľadom 
na more (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a  WC) • sušič na  vlasy 
• satelitný TV • možnosť prípravy kávy a čaju 
na  izbe • trezor • balkón s posedením • wifi 
pripojenie

Vybavenie hotela: moderná vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia • bary • kon-
ferenčná miestnosť • vonkajší bazén • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • fitness cen-
trum • wifi pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: cca 250 metrov od nádhernej piesoč-
natej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
(pláž ocenená Modrou vlajkou) • ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok)

Šport a  zábava: denné aj večerné hotelo-
vé animácie • živá hudba • fitness centrum • 
sauna a jacuzzi (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • 1x za pobyt 
možnosť využiť a´la carte reštauráciu • lo-
kálne alkoholické, nealkoholické a miešané 
nápoje v  rámci prevádzkových hodín jed-
notlivých barov v areáli hotela • snacky vo 
vyhradených hodinách v areáli hotela • 
káva a čaj • zmrzlina pre deti • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne • hotelové animáce • 
wifi pripojenie

Cenník » 404

The Blue Ivy hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.theblueivyhotel.com 

Naša mienka: exkluzívny a avantgardný, taký je 
štvorhviezdičkový hotel, The Blue Ivy, ktorý svo-
jim klientom otvorí brány po prvýkrát v sezóne 
2018 a vy môžete byť medzi nimi. Dokonalá 
architektúra v podobe elegancie spojená s mi-
moriadnym vkusom tu budú na vás dýchať na 
každom kroku a to všetko za sprievodu služieb 
na prvotriednej úrovni. Pridanou hodnotou je 
blízkosť nádhernej pláže s priam nebesky mod-
rým morom. Zvoliť si toto nevšedné miesto za 
cieľ svojej letnej dovolenky bude bezpochyby 
znamenať veľkolepý zážitok.

tuhProtaras od 592 €/8 dní • od 850 €/12 dní
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Poloha: priamo pri pláži • od  historického 
centra Larnaky vzdialený 7 km • pred hotelom 
je autobusová zástavka s pravidelnými spojmi 
• v okolí hotela sú obchodíky a bary

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou 1 prístelky • možnosť 
rodinných izieb s obsadením až 4 dospelých 
a  dieťaťa bez lôžka (za  príplatok) • izby s  vý-
hľadom na more (za príplatok) • balkón, resp. 
terasa • klimatizácia • telefón • malá chladnička 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • satelitný TV 
• možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • trezor 
(za poplatok) • wifi na izbe (za poplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala so štýlovou 
recepciou • niekoľko reštaurácií a barov • ob-
chod so suvenírmi • konferenčná miestnosť • 
vonkajší bazén • detský bazén • terasa na  sl-
nenie • ležadlá a  slnečníky zdarma • fitness 
centrum • wellness (za poplatok) • ihrisko • wifi 
na recepcii zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: piesočnato-kamienková pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora, vhodná pre deti i do-
spelých • ležadlá a slnečníky zdarma • plážové 
osušky za vratný depozit 

Šport a zábava: bohaté animačné programy 
pre deti i dospelých (1 x týždenne večer so ži-
vou hudbou) • plážový volejbal • stolný tenis • 
šipky • aerobik • posilňovňa • ihrisko • miniklub 
• jacuzzi, masáže, parné kúpele, sauna a biliard 
(za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • lokálne alkoholické, 
nealkoholické a  miešané nápoje v  rámci 
prevádzkových hodín jednotlivých barov 
v areáli hotela • občerstvenie vo vybraných 
hodinách • bufet pre deti • zmrzlina • ležadlá 
a slnečníky zdarma • hotelové animáce

Cenník » 404

Princess Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. princessbeachhotel.com.

Naša mienka: s veľkým potešením sme do našej 
ponuky opäť zaradili hotel Princess Beach, ktorý  
sa rozprestiera priamo pri pláži v centre turistickej 
zóny Larnaky zvanej Dkehelia. Svojim návštevní-
kom ponúka oddych pri bazéne v exotickom štýle 
s  umelo vytvorenou plážou a  bohatým animač-
ným programom. Vďaka svojej polohe ponúkne 
nielen leňošenie, ale aj možnosť zažiť nefalšovanú 
grécku kultúru. Počas nádherných teplých veče-
rov vám odporúčame navštíviť centrum Larna-
ky - lemované palmami s množstvom reštaurácií 
a kaviarní s čulým spoločenským životom.

tuh Larnakaod 599 €/8 dní • od 864 €/12 dní
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Poloha: približne 1 km od centra známeho 
letoviska Ayia Napa s množstvom nákupných 
a zábavných možností • cca 40 km od medzi-
národného letiska Larnaka

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky a s výhľa-
dom na more • klimatizácia • telefón • SAT TV 
• kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • 
minibar (za poplatok) • balkón • wifi pripoje-
nie (zdarma)

Vybavenie hotela: moderná vstupná hala 
s recepciou a posedením (možnosť prenajať 
si trezor na recepcii) • lobby bar s terasou a s 
výhľadom na more • hlavná hotelová reštau-
rácia • pool bar a snack bar • vonkajší bazén 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • detský bazén 
• posilňovňa • jacuzzi a sauna (za poplatok) 
• konferenčná miestnosť • wifi internetové 
pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: 150 metrov od piesočnatej pláže • sl-
nečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) • vod-
né športy na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých • detský minik-
lub pre deti vo veku od 4 do 12 rokov • po-
silňovňa • stolný tenis • vodná gymnastika • 
biliard (za poplatok) • živá hudba • možnosť 
vodných športov (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • snacky vo 
vyhradených hodinách v areáli hotela • ľah-
šie nočné občerstvenie • zmrzlina • popo-
ludňajšia káva, čaj a koláčiky • neobmedze-
né množstvo miestnych nealkoholických 
a alkoholických nápojov v areáli hotela • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne • hotelové ani-
mácie • wifi pripojenie

Cenník » 403

Florida hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.cyprotelshotels.com 

Naša mienka: jednou z noviniek tohtoročnej  let-
nej sezóny je aj štvorhviezdičkový hotel Florida, 
ktorý sa nachádza v širšom centre mimoriad-
ne obľúbeného strediska celého ostrova, v Ayia 
Napa. Hotel si vás určite získa svojou uvoľnenou 
atmosférou, výbornými službami, vždy usmiatym 
personálom či chutnou mediteránskou kuchy-
ňou. Doprajte si zaslúžený oddych a vychutnajte 
si svoju šálku kávy na slnečnej terase s výhľadom 
na bazén a morskú hladinu. Spestrením dovolen-
kových dní bude aj animačný program, pri ktorom 
sa zabavia nielen deti, ale aj dospelí.

tugAyia Napa od 510 €/8 dní • od 782 €/12 dní
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Poloha: priamo pri prekrásnej piesočnatej 
pláži • nachádza sa v srdci známeho letoviska 
Ayia Napa a  v  pešej vzdialenosti od  nákup-
ných možností, reštaurácii a barov

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť 
rodinných izieb (za  príplatok) • klimatizácia • 
telefón • TV • kúpeľňa s  príslušenstvom • su-
šič na vlasy • malá chladnička (za poplatok) • 
balkón • trezor (za poplatok) • možnosť izieb 
s výhľadom na more (za príplatok) • wifi

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s  recepciou • hlavná reštaurácia • vonkajšia 
reštaurácia • pool bar s terasou • koktail bar • 
obchod so suvenírmi • slnečná terasa s ležad-
lami a  slnečníkmi • vonkajší bazén • detské 
ihrisko • posilňovňa • wellness centrum • wifi 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: jedinečné priezračné more s  bezkon-
kurenčnou plážou s  pozvoľným vstupom 

do  mora je vzdialené od  hotela len krátkou 
prechádzkou (cca 80 m) okolo plážového baru 
(za poplatok) • slnečníky a  ležadlá na  pláži 
(za poplatok) 

Šport a zábava: biliard • aerobik • stolný tenis 
• multifunkčné ihrisko • detské ihrisko • plážový 
volejbal • futbal • na pláži je k dispozícii množ-
stvo plážových a vodných športov • hotelové 
animácie pre deti i dospelých

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • tematické 
večere - cyperská, grécka, barbecue • zmrz-
lina • snacky vo vyhradených hodinách 
v areáli hotela (pizza, toasty, burgery, cesto-
viny...) • neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických, miešaných a alkoho-
lických nápojov v  areáli hotela • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne • hotelové animácie

Cenník » 404

Nelia Beach hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.neliahotel.com

Naša mienka: hotel sa nachádza v srdci najobľú-
benejšieho dovolenkového strediska na ostrove 
- Ayia Napa, priamo pri zlatistej piesočnatej pláži 
s  priezračne čistým morom. Moderné ubytova-
nie, služby all inclusive, milý personál a množstvo 
aktivít svedčia o tom, že hotel je tým správnym 
miestom pre váš zaslúžený relax. Široká piesoč-
natá pláž je ideálna pre celodenný oddych. Leto-
visko Ayia Napa ožíva v podvečerných hodinách, 
čo ocenia najmä páry. Deti určite zaujme vyhlá-
sený zábavný lunapark Parko Paliatso, ktorý sa 
nachádza v centre letoviska. 

tug Ayia Napaod 640 €/8 dní • od 878 €/12 dní
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Poloha: priamo na  jednej z  najznámejších 
a  najväčších pláži v  Limassole • približne 5 
km od turistickej oblasti • cca 60 km od me-
dzinárodného letiska v Larnake

Ubytovanie: komfortne zariadené 2 – lôž-
kové izby s  možnosťou 1 prístelky, väčšina 
izieb s  bočným výhľadom na  more, izby s 
priamym výhľadom na more (za príplatok) 
• rodinné izby (za  príplatok) • klimatizácia 
• minibar (za  príplatok) • telefón • satelitný 
TV • rádio • trezor • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, 
sušič na vlasy a WC) • balkón • možnosť prí-
pravy čaju a kávy na izbe

Vybavenie hotela: reprezentatívna vstup-
ná hala s recepciou a terasou s posedením 
• viacero reštaurácií so špecialitami zo všet-
kých kútov sveta (talianska, arabská, plody 
mora, medzinárodný bufet, americká...) • 
wifi internetové pripojenie zdarma • lobby 
bar s príjemným posedením • 2 vonkajšie 
bazény, jeden s  pool barom a  druhý s  to-
boganom a  samostatným bazénom pre 
deti • vnútorný bazén • slnečníky, ležadlá a 
plážové osušky zdarma • obchodík so suve-
nírmi, oblečením a šperkami • tenisové kur-
ty • fitness centrum • jacuzzi, sauna a parný 
kúpeľ zdarma • Spa centrum a kaderníctvo 
(za poplatok) 

St. Raphael Resort hotel  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.raphael.com.cy

Naša mienka: tento obľúbený hotel získal pre-
stížne svetové ocenenie za  vysoký štandard 
poskytovaných služieb all inclusive a  jeho pie-
sočnatá pláž bola ocenená Modrou vlajkou. 
Dokonalá poloha priamo na  najkrajšej pláži 
Limassol s  výhľadom na  Marinu si získa srdcia 
všetkých dovolenkárov. St. Raphael Resort je 
prázdninovým hitom tejto sezóny. Rozľahlý 
zelený rezort na peknej piesočnatej pláži s po-
četnými reštauráciami ponúkajúcimi priam gur-
mánske zážitky vytvára ideálnu dovolenku pre 
tých, ktorí sa radi nechajú rozmaznávať veľmi 
kvalitnými službami all inclusive. Elegantne za-
riadené izby, piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná pre deti, bohatý animač-
ný program či priateľský personál, toto všetko 
vás určite presvedčí o tom, že ste si svoju toho-
ročnú dovolenku vybrali správne. 

Limassol
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre deti • pláž 
ocenená Modrou vlajkou • slnečníky, ležad-
lé a plážové osušky  zdarma • plážový bar 
s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi 
a občerstvením

Šport a  zábava: tenisové kurty • fitness 
centrum • šípky • lukostreľba • plážový vo-
lejbal • bowling • bedminton • nemotori-
zované vodné športy na pláži • pestrý ani-
mačný program pre deti i dospelých • živá 
hudba, večerné zábavné predstavenia a mi-
nidisco pre deti

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov • neal-
koholické a alkoholické nápoje podávané 
v areáli hotela aj na pláži • pestrá ponuka 
predjedál, hlavných jedál a dezertov • bo-
haté snacky a občerstvenie počas dňa • 
zmrzlina • káva, čaj • nočné občerstvenie • 
medzinárodné animácie pre deti i dospe-
lých • miniklub pre deti vo veku 4-12 rokov 
• sauna, perličkový kúpeľ a  jacuzzi • le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky pri ba-
zéne a na pláži zdarma • wifi internetové 
pripojenie

Cenník » 405

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 728 €/8 dní • od 1068 €/12 dní
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Poloha: 8 km od  mesta Kyrenia (autobus 
od hotela za poplatok) • priamo na nádhernej 
hotelovej piesočnatej pláži • 28 km od letiska 
v Nikózii (Ercan) • 80  km od letiska Larnaka

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej 
budove alebo v časti Pine Court I a II • vlastné 
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušič vlasov) • klimatizácia 
• trezor (zdarma) • SAT TV • telefón • minibar 
(za poplatok) • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: kom-
plex pozostáva z  hlavnej budovy, 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) • plážový bar (počas 
dňa a vo večerných hodinách vybrané nápo-
je zdarma) • pool bar (za poplatok) • Aphrodi-
te bar (za poplatok) • disco bar (za poplatok) • 
2 à la carte reštaurácie (za poplatok) • vonkajší 
bazénový komplex s  obrovským novovybu-
dovaným aquaparkom (slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma) • novovybudovaný 
panoramatický bazén pre dospelých • vnú-
torný bazén • detský bazén • detské ihrisko 
• lunapark (za poplatok) • wellness a turecké 
kúpele (za  poplatok) • fitness centrum • wifi 
pripojenie • minimarket • hotelový fotograf 

Acapulco Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.acapulco.com.tr

Naša mienka: mimoriadne obľúbený hotelový 
komplex vám s  radosťou prinášame aj v tohto-
ročnej ponuke. Rozsiahla, starostlivo udržiavaná 
záhrada ponúka jedinečnú atmosféru, ktorá po-
zýva na  to pravé dovolenkové snívanie. Na  ak-
tívnych hostí sa teší profesionálny animačný tím, 
s  ktorým zažijete neopakovateľné chvíle plné 
oddychu. Všetkých si zaručene získa rozsiahly ba-
zénový komplex s toboganmi, obrovský novovy-
budovaný hotelový aquapark či lunapark. Na váš-
nivých hráčov pokru či rulety čaká vysvietené 
hotelové kasíno. Pomyselná čerešnička na  torte 
je zaručene nádherná hotelová pláž. Sladké leňo-
šenie na jednej z najkrajších pláží v oblasti s úžas-
ne belasým morom umocní fantastický pocit 
z tohto hotela. Zlatistá piesková pláž je situovaná 
v  pokojnom zálive predurčenom spĺňať všetky 
predpoklady kľudnej a pohodovej dovolenky. 

vKyrenia

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/severny-cyprus/acapulco-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na  prekrásnej širokej a  dlhej 
pláži s  jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do  mora • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma 

Šport a  zábava: obrovský novovybudova-
ný aquapark • detské ihrisko a miniklub • lu-
napark (za  poplatok) • amfiteáter • tenisové 
kurty (za poplatok) • plážový volejbal • stolný 
tenis • šipky • biliard (za poplatok) • kasíno 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • miestne alkoholické 

a nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj (po-
čas dňa a  vo večerných hodinách v  plážo-
vom Beach bare) • slnečníky, ležadlá, matra-
ce a plážové osušky pri bazénoch a na pláži 
• animácie • novovybudovaný aquapark

SUN & FUN klub pripravili sme pre vás 
bohaté športové a  zá-

bavné aktivity. Zapojiť sa do  nich môžete 
za asistencie slovensky hovoriacich animá-
torov, ktorí sú počas mesiacov júl a august 
súčasťou hotelového animačného tímu. 
Najmenší návštevníci si nájdu nových ka-
marátov v detskom klube. 

Cenník » 407

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 605 €/8 dní • od 709 €/11 dní
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Poloha: 8 km od mesta Famagusta • priamo 
pri piesočnatej pláži s  pozvoľným vstupom 
do mora • 50 km od  letiska v Nikózii (letisko 
Ercan) • cca 80  km od letiska Larnaka

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek v hlavnej bu-
dove alebo v časti Salamis Park • priestranné 
2 - 3 lôžkové vilky s možnosťou 1 - 2 prísteliek 
• klimatizácia • telefón • minibar (naplnený pri 
príchode - zdarma, neskôr dopĺňaný vodou 
zdarma) • trezor (zdarma) • SAT TV •  vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp.
sprchou, WC a sušič na vlasy) • wifi pripojenie 
• balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: areál 
pozostáva z  hlavnej budovy časti Salamis 
Park a  viliek v  okolí bazéna • vstupná hala 
s recepciou a posedením • wifi (v priestoroch 
lobby zdarma) • hlavná reštaurácia s terasou 
• lobby bar • pool bar • plážový bar • vonkajší 
bazén • detský bazén • aquapark • slnečníky, 
ležadlá, matrace a  plážové osušky zdarma 
• fitness centrum • Spa centrum (za poplatok) 
• turecké kúpele • kasíno 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna dlhá upravená piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, sl-
nečníky, matrace a plážové osušky zdarma

Salamis Bay Conti hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.salamisbay-conti.com

Naša mienka: nádherný rezort Salamis Bay Conti 
so svojim impozantným areálom sa rozprestie-
ra pri brehoch tyrkysového mora v  spoločnosti 
kúzelnej piesočnatej pláže ponúkajúcej letnú 
harmóniu oddychu i  zábavy. Hotel ponúka vo 
svojom kráľovstve splnenie všetkých vašich do-
volenkových túžob. Presvedčí vás o tom udržia-
vaná záhrada, bazénový komplex, aquapark, ho-
telové animácie organizované profesionálnymi 
animátormi aj v  slovenskom sprievode, kvalitná 
kuchyňa s cyperskými i medzinárodnými špecia-
litami, ako aj srdečný prístup personálu. Toto sú 
dôvody, prečo sme sa rozhodli zaradiť Salamis 
Bay Conti opäť do svojej ponuky. Pokiaľ od dovo-
lenky očakávate prežitie dní plných radosti, smie-
chu a nezabudnuteľných spomienok, nasmeruj-
te svoje dovolenkové kroky do tohto komplexu 
ležiaceho priamo na piesočnatej pláži. 

vFamagusta

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/severny-cyprus/salamis-bay-conti/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• šach • billiard (za poplatok) • fitness centrum 
• detský miniklub • detské ihrisko • aquapark • 
amfiteáter • diskotéka • vodné športy na pláži 
(za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
miestnych alkoholických a  nealkoholic-
kých nápojov • nealkoholické a miestne al-
koholické nápoje počas dňa v areáli hotela 
• ľahšie občerstvenie počas vybraných ho-
dín v areáli hotela (pizza, hamburger, šalá-
ty, turecké placky) • čaj, káva a  koláčiky 
o piatej • ľahšie nočné občerstvenie • slneč-

níky, ležadlá a matrace pri bazéne a na plá-
ži • plážové osušky • miniklub • aquapark • 
animačný program pre deti i dospelých 

SUN & FUN klub pripravili sme pre vás 
bohaté športové a  zá-

bavné aktivity. Zapojiť sa do  nich môžete 
za asistencie slovensky hovoriacich animá-
torov, ktorí sú počas mesiacov júl a august 
súčasťou hotelového animačného tímu. 
Najmenší návštevníci si nájdu nových ka-
marátov v detskom klube, s ktorými zažijú 
neopakovateľné chvíle radosti, zábavy 
a nenapodobiteľného detského smiechu. 

Cenník » 406

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 579 €/8 dní • od 683 €/11 dní



Silná káva s cukrom pripravovaná v džezve, výborná aj s kardamónom.
Turecká káva

TURECKO
Kemer | Lara 
Belek | Side 
Alanya
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ANKARA

Antalya

Kemer
SideBelekLara

Alanya

TURECKO

Kemer
Mondénne kúpeľné mestečko Kemer, citli-
vo zasadené do  nádhernej scenérie pohoria 
Taurus, lemované širokými piesočnatými plá-
žami premiešanými drobnými kamienkami 
s  krištáľovo čistou vodou, vzdialené len 45 km 
od  letiska v  Antalyi, ponúka prežitie kvalitnej 
rodinnej dovolenky na  tureckom pobreží. V  le-
tovisku s  množstvom luxusných hotelových 
komplexov, vybavených atraktívnymi vodnými 
parkami v  objatí tropických záhrad, prežijete 
vskutku neopakovateľné dovolenkové chvíle. 

Antalya - Lara
Vďaka unikátnej kombinácii historických pa-
miatok a  príjemného stredomorského pobrežia 
s  nádhernými piesočnatými plážami, je Antalya 
ideálnym turistickým letoviskom a  je právom 
označovaná za  centrum tureckého turizmu. Veľ-
ký prístav a  medzinárodné letisko sú dôvodom 
pre neustály ruch v  meste s  nezameniteľnou 
atmosférou. Na  okraji Antalye sa nachádza no-
vovybudované luxusné letovisko Lara, ktoré vás 
zláka svojimi nádhernými, do diaľky sa tiahnucimi 
piesočnatými plážami. Výhodou je i krátky presun 
z  letiska k cieľu vašej dovolenky, alebo možnosť 
nakúpiť si v  luxusných nákupných centrách.

Belek
Exkluzívne letovisko na Tureckej riviére s nádher-
nými píniovými a eukalyptovými lesmi a s hotel-
mi prestížnych značiek sa najmä vďaka golfovým 
ihriskám stalo významným strediskom medziná-
rodného cestovného ruchu. Profesionáli, pokro-
čilí i  začiatočníci sem prichádzajú, aby si na  ze-
lených ihriskách svetových parametrov výborne 
zahrali a  oddýchli zároveň. Novšie, modernejšie 
letovisko tvoria predovšetkým honosné luxus-
né hotelové komplexy umiestnené vo veľkých 
a starostlivo udržiavaných exotických záhradách.

Side
Asi 60 km východne od  mesta Antalya sa roz-
kladá malebné romantické mestečko Side, 
ktoré bolo kedysi pirátskou osadou. Toto turec-
ké dovolenkové stredisko malo kedysi názov 
Pamphilia, t.j. granátové jablko. Je to staroveké 
mesto situované na  úzkom polostrove s  ruina-
mi antických chrámov. Jeho novú časť tvoria 
moderné hotelové komplexy včlenené do oko-
litej krajiny. Tunajšie pláže patria k  najlepším 
a  najkrajším piesočnatým plážam na  celej Tu-
reckej riviére. Zvlášť rodiny s  deťmi, či menej 
zdatní plavci ocenia mierny sklon pri vstupe 
do  mora. V  bezprostrednej blízkosti mesta sa 

tiahnu pomarančovníkové, citrusové háje a ba-
vlníkové plantáže. Side sa stalo vyhľadávaným 
vďaka svojim jedinečným historickým pamiat-
kam,  rozľahlým piesočnatým plážam, nádher-
ným a  luxusným hotelovým komplexom, štý-
lovým reštauráciám, butikom a  obchodíkom 
s  rôznym orientálnym tovarom a  suvenírmi. 

Alanya
Rozprestiera sa na pobreží Stredozemného mora, 
na východe Tureckej riviéry, 120 km od Antalye 
a je jedným z významných turistických stredísk. 
Dynamicky sa rozvíjajúce prázdninové letovisko 
sa v  minulosti preslávilo ako pirátska pevnosť. 
Najväčší rozkvet mesto zažilo v  seldžuckom 
období, z  ktorého sa zachovala väčšina najzná-
mejších pamiatok – seldžucké opevnenie, hrad, 
Červená veža, Sulejmanova mešita a Osmanská 
lodenica. Z  hradného kopca je krásny výhľad 
na šíre, do ďaleka sa tiahnuce more a pobrežnú 
promenádu plnú obchodíkov, reštaurácií a  ba-
rov. Seldžucké opevnenie z 13. storočia oddeľuje 
východnú Keykubátovu pláž od  Kleopatrinej 
pláže so zlatožltým jemným pieskom, doveze-
ným údajne až z delty Nílu. Alanya je rajom pre 
všetkých, ktorí radi nakupujú - obchody s  naj-
rozmanitejším tovarom (kožené výrobky, oble-
čenie, suveníry, zlato) nájdete prakticky všade.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 27° 31° 34° 35° 31° 28°
More 21° 24° 25° 27° 25° 23°

Rozloha 779.452 km2 Populácia 75.000.000
Hlavné mesto Ankara Mena turecká líra

Do  tejto nádhernej krajiny, v  ktorej 
sa spája európska kultúra s  vôňou 
Orientu, každoročne smeruje čoraz 
väčší počet turistov zo všetkých  kú-
tov sveta. Svojimi nádhernými, pre-
važne piesočnatými plážami pozdĺž 
viac ako 8.000 km dlhého pobrežia, 
obkolesenými citrusovými, banáno-
vými, bavlníkovými ako i  avokádový-
mi plantážami, ku ktorým romanticky 
ladí tyrkysovo sfarbené, po  okrajoch 
priezračné more, poskytuje skvelé 
podmienky na  bezstarostné kúpanie, 
opaľovanie a  vodné športy – teda 
presne to, čo väčšina z  vás od  letnej 
dovolenky čaká. Fascinujúce hotelo-
vé komplexy s kvalitnými all inclusive 

službami, končiace takmer až na bre-
hu krištáľovo čistého mora čakajú 
na vás v 5 známych tureckých letovis-
kách: Kemer, Antalya - Lara, Belek, Side 
a Alanya. Pre tých, ktorí chcú podnik-
núť cestu za poznaním a zaujímajú sa 
o kultúru, ponúkame mimoriadne ob-
ľúbené fakultatívne výlety s  pestrým 
programom. Čaká na  vás bájna Trója, 
historický Efez, Pergamon, Kappado-
kia, Pamukkale a mnohé ďalšie, ktoré 
si zachovali svoje čaro tisíc rokov sta-
ré. Turci, veľmi pohostinný a otvorený 
národ, turistov vo svojej zemi vidia 
s radosťou a srdečne ich vítajú.

Turecké pobrežie Stredozemného mora je 
synonymom priezračnej tyrkysovej vody, 

hrejivých slnečných lúčov, blankytne modrej 
oblohy, členitých zálivov, majestátnych 

a pyšných pohorí a zároveň vyniká 
bohatstvom starovekých pamiatok. Oblasť, 

ktorú pôvodne obsadili Gréci a neskôr 
ovládali Rimania, je posiata zachovalými 

antickými pamiatkami. Stredomorskému 
pobrežiu Turecka, oddelenému od suchej 

Anatolskej plošiny horským pásmom Taurus, 
dominujú strmé útesy a mysy, striedajúce sa 

s úrodnými územiami.
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Poloha: hotelový areál plný zelene, roz-
prestierajúci sa priamo na  súkromnej ho-
telovej pláži v  prestížnom letovisku Lara 
- Kundu s možnosťou nákupov, zábavy, pre-
chádzok, či posedení v  kaviarničkách • cca 
15  km od letiska v Antalyi • 25 km od centra 
Antalye (ľahko dostupné miestnou kyvadlo-
vou dopravou - dolmušmi)

Ubytovanie: elegantné novozrekonštruo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • SAT TV • trezor (zdarma) • centrál-
na klimatizácia •  minibar (denne dopĺňaný 
vodou, nealkoholickými nápojmi a  pivom) 
• telefón • wifi pripojenie (zdarma) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s  vaňou, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: priestranná hotelová 
hala s  recepciou a  lobby barom s  24 hodi-
novým all inclusive servisom • možnosť wifi 
pripojenia v  celom areáli i  na  izbe zdarma 
•  internetová kaviareň (30 min. zdarma) 

•  novozrekonštruovaná hlavná reštaurácia 
s vonkajšou terasou • 6 a´la carte reštaurácií 
(talianska, japonská, sushi, mexická, turecká 
a rybia - za poplatok, nutná je rezervácia vo-
pred 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 - ponúkajúce široký vý-
ber kvalitnej kávy  • bazénový komplex po-
zostávajúci z  5 vonkajších bazénov (z  toho 
1 bazén s  toboganmi a  1 relaxačný bazén) 
• detský bazén • vnútorný bazén •  masáže 
a  beauty centrum (za  poplatok) •  kaderníc-
tvo • zlatníctvo •  sauna •  turecké kúpele • 
živá hudba • zmenáreň • amfiteáter • fitness 
centrum •  stráženie detí (za poplatok) • mi-
niklub Kids World (ihrisko, vzdelávacie cen-
trum a detské kino) • konferenčná miestnosť 
• obchodíky so suvenírmi, kožou a plážovým 
oblečením • minimarket • prenájom áut 
(za poplatok) • fotograf (za poplatok)

 

IC Green Palace hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.ichotels.com.tr

Naša mienka: po niekoľkoročnom úspechu vám 
opäť prinášame luxusný “high end“ all inclusive 
hotel patriaci do  prestížnej siete IC HOTELS. 
Dominantou areálu je tropická záhrada, kde 
sa vytvára ideálna rovnováha medzi leňoše-
ním na  pláži, oddychom v  komfortných izbách 
a  množstvom športových aktivít.  Hotel s  bez-
chybným servisom a  vynikajúcou kuchyňou, 
ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou izieb 
a  reštaurácie, dávame do  pozornosti náročným 
klientom vyhľadávajúcim vysokokvalitné hotelo-
vé komplexy s pestrým večerným programom. 

vAntalya - Lara

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/ic-green-palace/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: starostlivo udržiavaná hotelová pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
ocenená Modrou vlajkou • hotelové plážové 
mólo • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky zdarma •  možnosť využívať bohaté 
služby hotelového all inclusive baru priamo 
pri hotelovej pláži

Šport a  zábava: bohaté celodenné a  ve-
černé medzinárodné animácie pre deti i do-
spelých • miniklub • minidisko • tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok) • squash • stolný te-
nis • minigolf • vodné pólo • fitness centrum 
• aerobik • step aerobik • pilates • brušné tan-
ce • boccia • šípky • plážový volejbal • vodná 
gymnastika •  jacuzzi (za poplatok) •  billiard 
(za poplatok) • bowling (za poplatok) •  stol-
ný tenis • TV miestnosť • požičovňa vodných 
športov na  pláži (motorové vodné športy 
za poplatok) • karaoke • živá hudba

“high end” all inclusive raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a  ve-

čere formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a  vybrané importované alko-
holické nápoje • detské a  vegetariánske 
menu • 24 hodinový all inclusive servis 
v lobby bare • čerstvé ovocné šťavy vo Vita-
mín bare • pestré občerstvenie počas celé-
ho dňa v areáli hotela i na pláži • čaj, kvalit-
ná káva, koláčiky a sladké pečivo podávané 
v hotelovej cukrárni • zmrzlina • ľahšie noč-
né občerstvenie a snacky • minibar (v hote-
lovej izbe, dopĺňaný denne nealkoholický-
mi nápojmi a  pivom) •  medzinárodné 
hotelové animácie pre deti i  dospelých 
počas celého dňa •  detský miniklub Kids 
World (ihrisko, vzdelávacie centrum, det-
ské kino) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky pri bazéne a na pláži • wifi

Cenník » 428

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 618 €/8 dní • od 878 €/11 dní
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Poloha: exkluzívny, novozrekonštruovaný ho-
telový komplex nachádzajúci sa v  prekrásnej 
záhrade, priamo na  súkromnej piesočnatej 
pláži • vo svetoznámom letovisku Belek • 30 km 
od letiska v Antalyi • 40 km od centra kozmo-
politného mesta Antalya s množstvom nákup-
ných a  zábavných možností (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou - dolmušmi)

Ubytovanie: elegantne zariadené, priestranné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • 
SAT TV • trezor (zdarma) • centrálna klimatizácia 
•  minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko-
holickými nápojmi) • telefón •  vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC, 
sušič na vlasy) •  balkón s posedením

Vybavenie hotela: vkusne zariadená hotelová 
hala s recepciou • wifi pripojenie v celom areáli 
zdarma • hlavná reštaurácia s  terasou • Lobby 
bar (24 hodín zdarma) • Club House bar • Sun-
set snack bar pri pláži • Pool bar • Vitamin bar 
• Pocoloco Disco bar •  5 á la carte reštaurácií 
(turecká, rybia, talianska, ázijská, mexická - ex-
tra platba, nutná rezervácia vopred) • bazéno-
vý komplex • detský bazén s vodným svetom 
• plocha pre deti všetkých vekových kategórií 
s  množstvom striekajúcich vodných atrakcií • 
nový rozsiahly aquapark • kaderníctvo, masáže 
a Lilium beauty centrum (za poplatok) • jacuzzi 
(za poplatok) • sauna • turecké kúpele •  nákup-
ná zóna • amfiteáter • fitness centrum

IC Santai Family  
Resort hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.ichotels.com.tr

Naša mienka: sme veľmi radi, že vám aj v tejto se-
zóne môžeme ponúknuť s eleganciou a tureckou 
pohostinnosťou dýchajúci hotelový rezort, v  kto-
rom sa snúbi pohodlie s  kvalitou, profesionálnym 
servisom a priateľskou atmosférou. Priamo pri pie-
sočnatej pláži, v nádhernej záhrade sa tento rezort 
stáva ideálnym dovolenkovým cieľom všetkých 
vekových kategórií, predovšetkým však rodín s deť-
mi, ktoré tu nájdu skutočný detský raj v  podobe 
veľkého množstva rôznych atrakcií, ako aj skvelého 
animačného tímu. Ak k tomu pripočítate spoľahli-
vé služby, ochotný personál a vynikajúcu kuchyňu, 
vaše rozhodovanie vybrať si tento hotel ako miesto, 
kde si môžete užiť kvalitnú dovolenku, bude ešte 
jednoduchšie. Poloha v prestížnom letovisku Belek 
veľa napovie o vysokej kvalite tohoto hotela.

vBelek

animácieanimácie

hotelovéhotelové

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/ic-santai/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do mora ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu (vhodná aj pre deti) • slneč-
níky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma 

Šport a zábava: detské ihrisko a trampolíny • 
miniklub (deti 4 - 7 rokov) • midiklub (deti 8 - 
12 rokov) • počítačové hry (zdarma) • 3 kinosály 
(zdarma) • diskotéka • medzinárodné hotelové 
animácie • tenisový kurt (osvetlenie za popla-
tok) • fitness • minigolf • futbal • plážový volej-
bal • vodná gymnastika •  stolný tenis •  biliard 
(za  poplatok) •  požičovňa vodných športov 
(za poplatok) • detský kolotoč (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov, vrátane 
nealkoholických a miestnych alkoholic-
kých nápojov • detské menu • nealkoholic-
ké, miestne alkoholické a  vybrané impor-
tované alkoholické nápoje • 24 hodinový 
all inclusive v  lobby bare • občerstvenie 
počas celého dňa • ľahšie nočné občerstve-
nie • medzinárodné hotelové animácie • 
miniklub (deti 4 - 7 rokov) • midiklub (deti 
vo veku 8 - 12 rokov) • Play Station room • 
slnečníky, ležadlá, matrace a osušky pri ba-
zéne a na hotelovej pláži 

Cenník » 428

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 579 €/8 dní • od 793 €/11 dní



278 TURECKO

Poloha: nádherný hotelový areál sa rozpre-
stiera priamo pri súkromnej pláži v  letovisku 
Lara • cca 11 km od letiska v Antalyi a 20  km 
od  centra tohto mesta s  bohatou ponukou 
nákupných a zábavných možností

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • kli-
matizácia • telefón • trezor (zdarma) • minibar • 
rýchlovarná kanvica • SAT TV • balkón s pose-
dením • wifi na izbe (zdarma)

Vybavenie hotela: honosná vstupná hala 
s  recepciou • zmenáreň • hlavná reštaurácia 
s  terasou • 8 a´la carte reštaurácií • 6 barov • 
nočný klub • 2 vonkajšie bazény • detský ba-
zén • vyhrievaný vnútorný bazén • aquapark 
s toboganmi a šmykľavkami • turecké kúpele • 
sauna • wellness a beauty centrum (za popla-
tok)  • fitness centrum • tenisový kurt • biliard • 
bowling • obchodná pasáž • lunapark • minik-
lub • kino • wifi v lobby bare zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri nádhernej a širokej súkrom-
nej piesočnatej pláži s prímesou kamienkov • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma

Šport a  zábava: tenisový kurt (zdarma) • 
stolný tenis • herňa • biliard a bowling (za 
poplatok) • fitness centrum • aerobik • šípky 
• lunapark • aquapark • kino • motorové a ne-
motorové vodné športy na pláži • windsurfing 
• živá hudba • hotelové animácie • miniklub

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne a niektoré importované alkoholické 
a  nealkoholické nápoje • 24 hodinový all 
inclusive v  lobby bare • snacky • polnočné 
občerstvenie • detské a  vegetariánske 
menu • minibar v  izbe  • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži

Cenník » 428

Delphin Imperial hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.delphinhotel.com

Naša mienka: zažite špičkový servis v hoteli Del-
phin Imperial, ktorý  je najnovším výstavným die-
lom a pýchou hotelovej siete DELPHIN Hotels & 
Resorts. Hotel otvoril svoje dvere hosťom po prvý 
krát v  roku 2012 a  svojou impozantnou krásou 
zatienil všetko navôkol. Areál tohto architekto-
nického skvostu lemujú priezračné vlny tyrkyso-
vého mora končiace pri nádhernej piesočnatej 
pláži ponúkajúcej letnú pohodovú harmóniu 
oddychu i  zábavy. Snívate o  kvalitnom servise, 
detailne prepracovanom luxuse a komforte? Už 
nemusíte, práve ste to našli. 

tugvAntalya - Lara od 857 €/8 dní • od 1333 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/delphin-imperial/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: priamo na súkromnej hotelovej plá-
ži • v pokojnejšej časti letoviska Beldibi •  asi 
15 km od  centra mesta Kemer (každých 20 
min. chodí miestna kyvadlová doprava) • cca 
45 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: 2-lôžkové štandardné alebo 
rodinné izby (2 miestnosti, jedna s poscho-
dovou posteľou) s možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • satelitný TV • trezor (za poplatok) • kli-
matizácia • minibar (dopĺňaný denne vodou) 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchovým kútom, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: hotelová hala s  recep-
ciou • wifi (za poplatok) • hlavná reštaurácia 
s terasou • niekoľko barov • 2 a´la carte reštau-
rácie • bazén s  dvoma toboganmi • detský 
bazén •  vonkajší bazén •  relaxačný bazén 
• masáže a beauty centrum (za poplatok) • ja-
cuzzi •  sauna (za poplatok) •  turecké kúpele 
• nákupná zóna • amfiteáter • fitness centrum

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: udržiavaná hotelová piesočnatá pláž 
pri vstupe do mora premiešaná okruhliakmi 
• plážové mólo • slnečníky, ležadlá a matrace 
zdarma, plážové osušky (za vratný depozit)

Šport a zábava: tenisové kurty • vodné pólo 
•  fitness centrum • aerobik •  šípky •  plážový 
volejbal •  basketbal •  stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nealkoho-
lických a miestnych alkoholických nápojov 
podávaných v  hotelovom areáli i  na  pláži 
počas celého dňa • ľahšie občerstvenie po-
čas vyhradených hodín • ľahšie nočné ob-
čerstvenie • hotelové animácie • slnečníky, 
ležadlá a matrace zdarma, plážové osušky 
(za vratný depozit) • miniklub

Cenník » 426

Champion Holiday  
Village hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.championholiday.com.tr 

Naša mienka: prázdninový rezort plný zelene, 
ukrytý v prekrásnej hotelovej záhrade, očarí všet-
kých, ktorí uprednostňujú pokoj a pohodu prázd-
ninových viliek, ale nevzdávajú sa pritom výhod 
a  kvalitných služieb luxusného hotela. Rozpráv-
kový areál plný voňavých eukalyptov, ibištekov a  
jazmínu vám spríjemní vaše chvíle nerušeného 
oddychu a poskytne tieň pred horúcim tureckým 
slniečkom. Vďaka jeho excelentným službám ho 
môžeme doporučiť i najnáročnejším z vás.

vtyh Kemerod 462 €/8 dní • od 644 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/champion-holiday-village/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: luxusný hotelový areál ponúka uby-
tovanie v hlavnej budove a v útulných zá-
hradných vilkách hotela Starlight a v hlavnej 
budove hotela Sunrise • v letovisku Kizilagac 
len 200 m od nákupných možností • cca 8 
km od rušného mesta Side (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou) • cca 60 km 
od letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantné dvojlôžkové izby 
s  možnosťou 1 až 2 prísteliek (v hl. budove 
hotela Starlight za príplatok) •  klimatizácia 
•  telefón • minibar • SAT TV • trezor • vlastné 
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou • lobby bar • hlavná 
hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • 
reštaurácia pre dospelých • reštaurácia pri 
vodopáde • 12 á la carte reštaurácií (nutná 
rezervácia vopred) • 7 barov • nočný klub • 
obchodná arkáda • rozľahlý komplex bazé-
nov • detský bazén • vyhrievaný krytý bazén 
• thalasso bazén (krytý a vonkajší) • aquapark 
s tobogánmi • relaxačný bazén • amfiteáter • 
detské ihrisko • miniklub • 25 konferenčných 
miestností • SPA centrum (masáže za popla-
tok) • turecké kúpele • sauna • kaderníctvo (za 
poplatok) • hotelový vláčik •  wifi pripojenie 
v lobby a na recepcii

Starlight & Sunrise  
Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.starlight.com.tr

Naša mienka: s cieľom splniť vaše priania, pripra-
vili sme pre vás prekvapenie v podobe výnimoč-
ného päťhviezdičkového hotelového komplexu 
Starlight & Sunrise Resort v letovisku Kizilagac. 
Cez jeho jedinečný rozsiahly areál, rozkladajúci sa 
hneď pri širokej pieskovej pláži, vás poľahky pre-
vedie hotelový vláčik, a vy tak touto zábavnou 
vyhliadkovou jazdou budete mať možnosť vi-
dieť a spoznať všetky zákutia tohto záhradného, 
miestami až botanického skvostu. Ubytovanie v 
hlavnej budove určite ocenia tí, ktorí očakávajú 
všetky služby takpovediac „pod jednou strechou“. 
A tí, ktorí hľadajú skôr kúsok súkromia, uvítajú 
možnosť bývať v útulných vilkách. Nájsť si tu svo-
je miesto bude vedieť každý: mladí, deti, rodičia 
aj starí rodičia.

vSide

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá hotelová piesočnatá pláž pri 
vstupe s prímesou drobných kamienkov • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
zdarma • all inclusive služby aj na pláži

Šport a  zábava: tenisové kurty • klzisko • 
lezecká stena • golfové ihrisko • jazdenie na 
koni • squash • plážový volejbal • futbalové 
ihrisko • šípky • minigolf • basketbal • pilates 
• boccia • vodná gymnastika • badminton • 
aerobik • joga • fitness centrum • vodné pólo 
• biliard, bowling (za poplatok) • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • miniklub • detské 
ihrisko

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov •  lokálne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podávané v hoteli i na pláži • 
24 hodinový all inclusive v lobby bare • det-
ský bufet • popoludňajšie snacky a občer-
stvenie • turecké placky • čaj, káva, koláčiky 
• zmrzlina • ľahšie nočné občerstvenie • mi-
nibar v izbe (denne dopĺňaný vodou a ne-
alkoholickými nápojmi) •  slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne 
aj na pláži • hotelové animácie • miniklub • 
wifi pripojenie na recepcii a v lobby

Cenník » 427

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 551 €/8 dní • od 796 €/11 dní
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Poloha: luxusný novovybudovaný hotelo-
vý rezort v areáli hotelového komplexu Club 
Calimera Serra Palace •  hotelový areál končí 
priamo na  brehu tyrkysového mora s  vlast-
nou plážou • v pokojnejšom letovisku Kizilot • 
asi 17 km od historického mesta Side s množ-
stvom nákupných a zábavných možností (ľah-
ko dostupné miestnou kyvadlovou dopra-
vou) • cca 60 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: luxusné dvojlôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • priestranné rodinné 
izby (na  vyžiadanie) •  klimatizácia •  telefón 
• minibar • SAT TV • trezor • vlastné hygienické 
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia s terasou 
• 3 a´la carte reštaurácie • 7 barov • 4 vonkajšie 
bazény • aquapark • relaxačný bazén • detský 
bazén s  vodným svetom •  vnútorný bazén 
•  turecké kúpele a  sauna zdarma • masáže 
(za  poplatok) •  wifi internetové pripojenie 
v lobby, pri bazéne a na pláži • obchodná zóna

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá a široká hotelová piesočnatá pláž, 
pri vstupe s prímesou drobných kamienkov • 
slnečníky, ležadlá, matrace a  plážové osušky 
zdarma • all inclusive služby aj na pláži v plá-
žovom bare

LTI Serra Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.serraresort.com 

Naša mienka: v  areáli jedného z  najobľúbenej-
ších hotelových komplexov, Club Calimera Serra 
Palace, vyrástol mimoriadne noblesný a luxusný 
päťhviezdičkový hotel LTI Serra Resort. Tento ex-
kluzívny rezort je predurčený stať sa rozprávko-
vým miestom aj pre tých najnáročnejších klien-
tov. Tu, v  nádhernom prostredí nájdete úplne 
všetko, čo od  dokonalej dovolenky očakávate, 
a síce veľkolepý areál plný rôznorodých bazénov  
obklopený palmami, ktoré vás dovedú až k bre-
hom priezračného Stredozemného mora. Počas 
dňa vás čaká množstvo športových aktivít a bo-
hatý animačný program aj v spolupráci slovensky 
hovoriaceho animátora. Špeciality šéfkuchárov 
spravia z každého vašeho jedla priam kulinársky 
zážitok a  vysokú úroveň poskytovaných služieb 
vám dá pocítiť sofistikovaný personál vychýrený 
svojou pohostinnosťou.

vSide

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/lti-serra-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
•  plážový volejbal • futbalové ihrisko • mini-
golf • aerobik • šípky • fitness centrum • biliard 
(za poplatok) • vodné športy na pláži (za po-
platok) • miniklub • detské ihrisko • amfiteáter

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých a chutných švédskych sto-
lov vrátane nápojov •  lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané v hoteli 
i na pláži • zmrzlina • pestré popoludňajšie 
snacky a  občerstvenie • 24 hodinový all 
inclusive • káva, čaj a koláčiky v poludňaj-
ších hodinách • podávanie ľahšieho nočné-
ho občerstvenia •  minibar v  izbe (voda, 

pivo a  nealkoholické nápoje) •  slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky pri bazé-
ne aj na pláži • medzinárodné hotelové ani-
mácie pre deti i dospelých aj v slovenskom 
jazyku • detský miniklub (pre deti vo 
veku od 4 do 12 rokov) • wifi  v  lobby, pri 
bazéne a na pláži

SUN & FUN klub v letnej sezóne 2018 si vám 
opäť dovoľujeme na  spes-

trenie vašich dovolenkových dní, najmä 
počas letných prázdnin, ponúknuť osved-
čené hotelové animácie aj v  slovenskom 
jazyku pre deti aj dospelých

Cenník » 427

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 514 €/8 dní • od 741 €/11 dní
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Poloha: palácový hotelový komplex pozostá-
vajúci z  hlavnej budovy a  elegantných viliek 
roztrúsených v  krásnom hotelovom areáli 
•  priamo na  brehu mora s  vlastnou plážou 
• v  pokojnejšom letovisku Kizilot • iba 17 km 
od  historického mesta Side s  množstvom 
nákupných a zábavných možností (ľahko do-
stupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmušmi • cca 60 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • rodinné izby 
(na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • minibar 
• SAT TV • trezor • vlastné hygienické príslušen-
stvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) 
• balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou a posedením v lobby • hlavná 
reštaurácia s vonkajšou terasou • 3 a´la carte 
reštaurácie •  7 barov •  4 vonkajšie bazény • 
aquapark • relaxačný bazén • detský bazén 
s vodným svetom • vnútorný bazén • turecké 
kúpele a sauna (zdarma) • masáže a procedúry 
(za poplatok) • kaderníctvo • amfiteáter • čistia-
reň (za poplatok) • wifi v lobby, na pláži a pri 
bazéne (zdarma) • menšia obchodná zóna

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá a  široká hotelová piesočnatá pláž 
pri vstupe s  prímesou drobných kamienkov • 
slnečníky, ležadlá, matrace a  plážové osušky 

Club Calimera 
Serra Palace hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.serrapalace.com.tr

Naša mienka: jedinečný hotelový komplex s prv-
kami modernej architektúry, excelentnými služ-
bami a  komplexným vybavením je predurčený 
na strávenie skutočnej dovolenky snov. Palmová 
promenáda končí priamo na širokej piesočnatej 
pláži, kde sa vám ponúka možnosť kúpania sa vo 
vlnách tyrkysového mora. Vysoká úroveň posky-
tovaných služieb robí z tohto hotela rozprávkové 
miesto, ktoré odporúčame aj tým najnáročnejším 
klientom a je skutočným dovolenkovým rajom aj 
pre rodiny s najmenšími deťmi. Tento fascinujúci 
areál odporúčame všetkým, ktorí zatúžia prežiť 
dovolenku v prenádhernom prostredí, v ktorom 
sa ruka v ruke snúbi kombinácia aktívneho relaxu 
s bezstarostným leňošením na krásnej pláži.

vSide

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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zdarma • all inclusive služby aj na pláži v plážo-
vom bare • vodné športy (za poplatok)

Šport a  zábava: tenisové kurty •  stolný tenis 
•  plážový volejbal • futbalové ihrisko • mini-
golf • aerobik • fitness centrum • vodné športy 
(za poplatok) • miniklub • detské ihrisko

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v hoteli i na pláži • 24 
hodinový all inclusive v lobby bare • detské 
menu v hlavnej reštaurácii • zmrzlina • pestré 
popoludňajšie občerstvenie • turecké placky 

• čaj, káva a koláčiky v popoludňajších hodi-
nách • nočné občerstvenie • minibar v  izbe 
(voda a nealkoholické nápoje) •  slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky pri bazé-
ne aj na pláži • hotelové animácie aj v sloven-
skom jazyku • miniklub (pre deti vo veku 4 
- 12 rokov) • wifi v lobby, pri bazéne a na pláži

SUN & FUN klub v letnej sezóne 2018 si vám 
opäť dovoľujeme na  spes-

trenie vašich dovolenkových dní, najmä 
počas letných prázdnin, ponúknuť osved-
čené hotelové animácie aj v  slovenskom 
jazyku pre deti aj dospelých

Cenník »  427

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 501 €/8 dní • od 728 €/11 dní
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PrimaSol Serra  
Garden hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.primasolserragarden.com

Naša mienka: je nám veľkou cťou predstaviť vám aj 
tento rok jeden z vašich najobľúbenejších hotelov 
- hotelový komplex PrimaSol Serra Garden, ktorý 
je obkolesený prekrásnou udržiavanou záhradou. 
O jeho kvalitách svedčí aj skutočnosť, že hotel patrí 
pod ten istý manažment ako aj špičkový hotel Club 
Calimera Serra Palace. Úplná rekonštrukcia ubyto-
vacích častí, bazénového komplexu ako aj celého 
hotelového areálu je zárukou toho, že tento fasci-
nujúci hotel, láka každým rokom čoraz viac klientov.

Poloha: moderný hotelový areál, ktorý pre-
šiel  v roku 2013 kompletnou rekonštrukciou 
je situovaný približne 200 m  od  nádhernej 
piesočnatej pláže pozvoľne sa zvažujúcej 
do mora • vo vyhľadávanej a pokojnejšej čas-
ti strediska Evrenseki-Side •  iba 7 km od his-
torického mesta Side s  množstvom nákup-
ných a zábavných možností (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. dol-
mušmi) • asi 10 km od mesta Manavgat • cca 
50 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: štýlové 2-lôžkové izby s  1 
resp. 2 prístelkami (v  prípade obsadenia 
izby 4 osobami odporúčame rodinnú izbu 
- na  vyžiadanie) •  klimatizácia •  satelitný TV 
• minibar • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • telefón • trezor (za poplatok) • bal-
kón s posedením

Vybavenie hotela: kompletne obnovené 
prázdninové vilky umiestnené uprostred 

prekrásnej hotelovej záhrady • vstupná hala 
s  recepciou a  posedením •  hlavná hotelová 
reštaurácia s  terasou •  a´la carte reštaurácia 
(nutná rezervácia vopred) • 3 bary (bar pri 
bazéne, plážový bar, Service bar) • bazéno-
vý komplex • jeden  samostatný bazén s  3 
toboganmi a  šmykľavkami •  2 detské bazé-
ny, jeden so šmykľavkami • turecké kúpele 
(masáže a  peeling za  poplatok) • sauna • 
kaderníctvo (za  poplatok) • obchodíky (kle-
notníctvo, obchodík s kožou a suvenírmi, mi-
nimarket) • konferenčná miestnosť • čistiareň 
(za  poplatok) • wifi internetové pripojenie 
na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž s veľ-
mi jemným pieskom a pozvoľným vstupom 
do  mora (vhodná pre rodiny s  deťmi i  ne-
plavcov) • cca 200 m od hotela • plážový bar • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
zdarma (výmena osušiek za poplatok)

vSide

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie aj v  slovenskom jazyku • detský 
miniklub (pre deti od 4 do 14 rokov) • detské 
ihrisko •  2 tenisové kurty (osvetlenie za  po-
platok) • stolný tenis • volejbal • basketbal • fit-
ness centrum • aerobik • minigolf • široká po-
nuka vodných športov na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a lokálne alkoho-
lické nápoje podávané v  areáli hotela aj 
na pláži •  ľahšie popoludňajšie občerstve-
nie a snacky vo vyhradených hodinách po-
čas dňa •  turecké placky • čaj, káva a koláči-
ky o piatej •  ľahšie polnočné občerstvenie 
•  minibar v izbe • medzinárodné hotelové 
animácie aj v  slovenskom jazyku •  detský 
miniklub (pre deti od 4 do 14 rokov) • slneč-
níky, ležadlá, matrace a plážové osušky pri 
bazéne aj na pláži (výmena osušiek za po-
platok) • wifi na recepcii

SUN & FUN klub v  letnej sezóne 2018 
si vám dovoľujeme 

ponúknuť na  spestrenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu osvedčené hotelo-
vé animácie organizované najmä počas 
letných prázdnin. Slovensky hovoriaci ani-
mátor v spolupráci s hotelovými animátor-
mi pre vás pripravili denné i večerné aktivi-
ty, pri ktorých sa zabavia dospelí aj  deti. 
Rôzne súťaže, pohybové hry či aerobik 
vám určite spríjemnia chvíle vášho oddy-
chu. Spoločenský program je zase výbor-
nou príležitosťou na  zábavu a  spoznanie 
nových priateľov. Klubová dovolenka je 
zárukou neopakovateľných dovolenko-
vých chvíľ, radosti z pohybu, zábavy a ne-
napodobiteľného detského smiechu.

Cenník »  425

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 390 €/8 dní • od 533 €/11 dní
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Serra Park hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.serraparkotel.com

Naša mienka: tohtoročnou príjemnou novinkou 
je obľúbený, zrekonštruovaný hotel Serra Park, 
ukrytý v udržiavanej hotelovej záhrade s množ-
stvom exotickej zelene, neďaleko krásnej širokej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora. Každého 
návštevníka očarí svojou modernou architektú-
rou, elegantným dizajnom a pokojnou polohou. 
Rodiny s deťmi ocenia harmonické prostredie s 
komplexnými  all inclusive službami,  milovníci 
historických pamiatok, nočného života a nákup-
ných možností to majú len na skok od staroby-
lého mestečka Side alebo do mesta Manavgat.

Poloha: cca 400  m od krásnej širokej hotelo-
vej pláže • cca 7  km od historického mestečka 
Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou 
dopravou) • 55 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
(na vyžiadanie) • individuálna klimatizácia 
•  telefón •  minibar •  SAT TV •  trezor (za  po-
platok) • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou  resp. vaňou a WC, sušič 
na vlasy) • balkón resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: moderná vstupná hala 
s recepciou • lobby bar • hlavná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou terasou • plážový bar 
• bar pri bazéne • vonkajší bazén s oddelenou 
časťou pre deti •  bazén s  tobogánmi • det-
ské ihrisko • fitness centrum • turecké kúpele 
• sauna • masáže (za poplatok) • minimarket 
•  detský miniklub • fotograf (za poplatok) • 
možnosť wifi pripojenia na recepcii a v lobby 
bare zdarma (na izbe za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá piesočnatá pláž (hotelový zvoz 
na pláž zdarma)  • slnečníky, ležadlá a matrace 
(zdarma) • plážové osušky (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • vodná gymnas-
tika • plážový volejbal • fitness centrum • detské 
ihrisko • minigolf • aerobik • šípky • boccia • ho-
telové animácie • večerné programy • ponuka 
vodných športov (za poplatok) 

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov •   
alkoholické a  nealkoholické nápoje miest-
nej výroby • popoludňajšie snacky a občer-
stvenie podávané v hoteli i na pláži • plážo-
vý bar •  káva, čaj a koláče • zmrzlina • 
polnočná polievka • miniklub •  slnečníky, 
ležadlá a matrace pri bazéne aj na pláži • ho-
telové animácie • wifi v lobby a na recepcii

Cenník »  423

vtyhSide od 345 €/8 dní • od 468 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/serra-park/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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n
Poloha: hotelový areál rozprestierajúci sa v 
pokojnej časti Side - oblasť Titreyengol • pri-
bližne 7 km od letoviska Manavgat • od letis-
ka Antalya cca 55 km

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 až 2 prísteliek • rodinné 
izby (na vyžiadanie) • SAT TV • trezor • klimati-
zácia • rýchlovarná kanvica • minibar • telefón 
• vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: reprezentatívna vstupná 
hala s recepciou • lobby bar s 24 hodinovým  
all inclusive servisom • hlavná reštaurácia s 
terasou • 5 barov • 3 a´la carte reštaurácie • 
plážový bar • vonkajší bazén • detský bazén • 
vnútorný bazén s oddelenou detskou časťou • 
vodný park so 4 šmykľavkami • fitness centrum 
• turecké kúpele • sauna • masáže (za poplatok) 
•  miniklub • detské ihrisko  • amfiteáter • disko-
téka • wifi v celom objekte (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna hotelová pláž s  jemným  
pieskom pri vstupe do mora premiešaná 
drobnými kamienkami cca 250 m od hotela • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma 

Šport a zábava: tenisový kurt • hotelové ani-
mácie • plážový volejbal • stolný tenis • šípky 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a miestnych alkoholických  
nápojov • 24 hodinový all inclusive servis v 
lobby bare • bohatá ponuka občerstvenia 
a snackov počas dňa • cukráreň • káva, čaj a 
koláčiky • turecké placky • večerné občer-
stvenie •   hotelové animácie • hotelová vý-
letná loď po rieke Manavgat • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky  • wifi

Cenník »  424

Water Side  
Resort & Spa hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.watersideresorthotel.com 

Naša mienka: moderný, elegantný, luxusný - tie-
to prívlastky si nový, v roku 2015 otvorený hotel 
Water Side Resort určite zaslúži. Svoje miesto 
našiel pri  nádhernej piesočnatej pláži, neďaleko 
mestečka Manavgat a identicky pomenovanej 
rieke, na ktorú je krásny výhľad z priestrannej von-
kajšej terasy. Hotel s obľubou vyhľadávajú rodiny 
s deťmi - veď bazény, tobogány, detské ihriská, 
animácie a skvelá kuchyňa sú atribútom príjem-
nej dovolenky nielen pre deti, ale aj dospelých.

tuhv Sideod 401 €/8 dní • od 544 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/water-side-resort-spa/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Alba Royal hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: predstavte si vynikajúce služby, 
fantastickú kuchyňu, luxusné ubytovanie a  ro-
mantické prostredie s  kulisou Stredozemného 
mora šumiaceho na nádhernej piesočnatej plá-
ži, ktorej zlatisté odlesky nabádajú k dlhým pre-
chádzkam pri západe slnka. Toto všetko vám 
ponúka špičkový hotelový komplex Alba Royal, 
ktorý je určený pre náročnejšiu dospelú klien-
telu. Tento neobyčajný dovolenkový raj pre do-
spelých charakterizuje dokonalý komfort, služby 
na vysokej úrovni, profesionalita personálu a bo-
hatosť ultra all inclusive programu. Pokoj, har-
mónia a  relax vládnuce v  nádhernom prostredí 
len podčiarkujú eleganciu a celkovú oddychovú 
atmosféru hotela. Mimoriadne obľúbený rezort - 
Alba Royal je zárukou spokojnosti a prežitia vzác-
nych dovolenkových chvíľ v nádhernom Turecku.

Poloha: exkluzívny areál hotelového kom-
plexu ústiaci priamo na  širokej piesočnatej 
pláži • v  centre vyhľadávanej turistickej ob-
lasti Çolakli • historické mesto Side s nákup-
nými a zábavnými možnosťami je vzdialené 
iba 10 km (ľahko dostupné miestnou kyvad-
lovou dopravou, tzv. dolmušmi) • cca 50 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1 prístelky • SAT LCD  TV •  tre-
zor • klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný 
nealko nápojmi) • rýchlovarná kanvica (čaj 
a káva k dispozícii) • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: veľko-
lepá a elegantne zariadená vstupná hala s re-
cepciou a s posedením • 2 hlavné reštaurácie 
s  terasami • 3 a´la carte reštaurácie • lobby 
bar s 24 hodinovým all inclusive servisom • 5 
barov • plážový bar • 2 kaviarne • vonkajší ba-
zénový komplex (slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky zdarma) • vnútorný bazén • beauty 
centrum a kaderníctvo (za poplatok) • sauna 
• turecké kúpele (masáže a peeling za popla-
tok) • menšia nákupná zóna • amfiteáter • dis-
kotéka • fitness centrum • wifi internetové pri-
pojenie na recepcii a v lobby bare (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

vSide

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/alba-royal/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: nádherná široká a dlhá hotelová pláž 
s  jemným pieskom a  pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma • all inclusive služby aj na pláži • hote-
lová pláž je ocenená Modrou vlajkou za čisto-
tu pláže i mora 

Šport a  zábava: fitness centrum •  plážový 
volejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gym-
nastika • medzinárodné hotelové animácie  
s profesionálnym animačným tímom • živá 
hudba • herňa • biliard (za poplatok) • bowling 
(za  poplatok) • široká ponuka motorových 
a  bezmotorových vodných športov na  pláži 
(za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické, miestne alkoho-
lické a  vybrané importované alkoholické 
nápoje podávané v areáli hotela i na pláži 
• 24 hodinový all inclusive servis v lobby • 
bohaté občerstvenie počas celého dňa • 
čaj, káva, koláče, palacinky • zmrzlina • tu-
recké placky • polnočné občerstvenie • raz 
za týždeň večera v a´la carte reštaurácii • 
minibar (denne dopĺňaný) • plážový bar • 
hotelové animácie • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne aj na pláži

Cenník »  428

ty

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 579 €/8 dní • od 793 €/11 dní
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Alba Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: raj na zemi, tieto tri slová úplne 
vystihujú to, čo vám tento úžasný a vami tak ob-
ľúbený hotelový komplex môže ponúknuť. Očarí 
vás prekrásny areál, vysoká kvalita služieb, útulné 
a vkusne zariadené izby v jemných tónoch, kto-
ré sú rozmiestnené v 9 hotelových budovách, s 
citom vsadené do bohatej zelene a popretkáva-
né príjemnou spleťou chodníčkov. Vynikajúca 
strava a nádherná piesočnatá pláž s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora je záru-
kou toho, aby uspokojil nároky všetkých svojich 
návštevníkov. Tento okúzľujúci hotelový kom-
plex s nádhernou udržiavanou záhradou plnou 
prekvapení je ideálnym miestom na strávenie 
nezabudnuteľnej dovolenky predovšetkým pre 
rodiny s deťmi, ktoré tu budú môcť zažiť neopa-
kovateľné chvíle plné radosti, smiechu a zábavy. 

Poloha: prekrásny hotelový areál priamo 
pri  nádhernej piesočnatej pláži • v  obľúbe-
nom letovisku Çolakli v zóne špičkových ho-
telov • cca 10 km od mesta Side • 13 km od 
mesta Manavgat v ktorom sa raz za týždeň 
koná veľký bazár • 50 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • priestranné ro-
dinné izby pre 4 osoby (na vyžiadanie) • SAT 
TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia •  mini-
bar (dopĺňaný denne) • rýchlovarná kanvica 
(káva a čaj k dispozícii) • telefón • vlastné prí-
slušenstvo (sprcha, resp. vaňa,  WC, sušič vla-
sov) • balkón s posedením • izby s výhľadom 
na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: hotelová hala s  recep-
ciou • lobby bar • hlavná reštaurácia Olym-
pos s vonkajšou terasou • 5 barov • plážový 
bar • 2 a´la carte reštaurácie (talianska a rybia 
reštaurácia, nutná rezervácia vopred) • 2 veľ-
ké bazény, 1 z nich s aquaparkom • 2 detské 
bazény •  vnútorný bazén • turecké kúpele • 
sauna • amfiteáter • diskotéka • masáže, koz-
metika, kaderníctvo (za poplatok) • detské 
ihrisko •  stráženie detí (za poplatok) • mini-
zoo • minimarket • obchodíky so suvenírmi • 
možnosť wifi pripojenia v lobby a na recepcii 
zdarma (na izbe za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

vSide

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/alba-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Pláže: krásna široká piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do  mora (vhodná pre rodiny 
s deťmi) • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma • vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: hotelové animácie pre deti 
i  dospelých • diskotéka • tenisové kurty • fit-
ness centrum • badminton • lukostreľba • mi-
nigolf • plážový volejbal • basketbal • minifut-
bal • biliard, stolný futbal (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje 24 hodín • pestré občerstvenie 

a snacky počas vyhradených hodín • turec-
ké placky • káva, čaj a koláče • zmrzlina • 
nočné občerstvenie • minibar (denne dopĺ-
ňaný vodou a nealkoholickými nápojmi) •  
animácie pre deti i  dospelých • miniklub • 
plážový bar • slnečníky, ležadlá a  plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • wifi v lobby

 SUN & FUN klub v letnej sezóne 2018 
sme pre vás pripravili 

bohaté zábavné a športové aktivity za asis-
tencie slovensky hovoriacich animátorov. 
Prežijete klubovú dovolenku plnú zábavy 
a detského smiechu.

Cenník »  426

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 475 €/8 dní • od 696 €/11 dní
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Alba Queen hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: dokonalé trio hotelového komple-
xu Alba Hotels dotvára moderný prázdninový re-
zort päťhviezdičkového hotela Alba Queen, ktorý 
sa nachádza pár metrov od krásnej piesočnatej 
pláži, ktorá je ocenená Modrou vlajkou za čisto-
tu mora i pláže. Je to výborná voľba pre rodiny 
s deťmi, priaznivcov športu a milovníkov dlhých 
piesočnatých pláží. Hoteloví hostia si vychutnajú 
nielen komfortné ubytovanie, príjemnú rodinnú 
atmosféru, ale aj vysokú úroveň poskytovaných 
služieb a obvyklú tureckú pohostinnosť. V hote-
lovom areáli plnom exotickej zelene sa nachádza 
impozantný bazén s  toboganmi. O  zábavu veľ-
kých i  malých sa postarajú hoteloví animátori, 
ktorí vám spríjemnia vaše dovolenkové dni. V ob-
jatí kvality a  komfortu, ktoré tento hotel nepo-
chybne ponúka, sa budete cítiť ako v raji na zemi.

Poloha: kvalitný hotelový komplex priamo 
na piesočnatej pláži • v príjemnom stredisku 
Çolakli • 50 km od letiska v Antalyi • cca 10 km 
od  mesta Side s  antickými pamiatkami a 
starým prístavom, ktorý je lemovaný nespo-
četním množstvom kaviarničiek, reštaurácí a 
barov, v ktorých si môžete vychutnať pravú 
tureckú kávu a nerušene pozorovať lode v 
prístave

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • priestranné rodinné izby 
aj pre 4 osoby (na vyžiadanie) • satelitný TV 
•  trezor •  klimatizácia •  minibar (dopĺňaný 
denne vodou a nealkoholickými nápojmi) • 
rýchlovarná kanvica (káva a čaj k dispozícii) • 

wifi pripojenie (za poplatok) • telefón • vlast-
né hygienické príslušestvo (sprcha, resp. vaňa 
a WC, sušič na vlasy) • balkón s posedením • 
izby s výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: moderná hotelová 
vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná 
hotelová reštaurácia s otvorenou terasou • 2 
a´la carte reštaurácie (nutná rezervácia vo-
pred) • 5 barov • bazén s toboganmi • minik-
lub • detský bazén • vnútorný bazén • masáže 
a beauty centrum (za poplatok) • turecké kú-
pele • sauna • jacuzzi • parný kúpeľ • hotelový 
minimarket • zlatníctvo • herňa • amfiteáter • 
fitness centrum • wifi pripojenie v lobby bare 
a na recepcii zdarma

vSide

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/alba-queen/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká udržiavaná hotelová 
pláž s  jemným pieskom a  pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná aj pre rodiny s deťmi 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma 
• služby all inclusive aj na pláži • vodné športy 
a atrakcie (za poplatok)

Šport a  zábava: detské ihrisko • miniklub 
• diskotéka • živá hudba • tenisový kurt (osvet-
lenie a zapožičanie vybavenia je za poplatok) 
• stolný tenis • fitness centrum • minigolf • plá-
žový volejbal • vodná gymnastika • zumba • 
boccia • šípky • hotelové animácie • bowling 
(za poplatok) • biliard (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje počas celého dňa • minibar 
(dopĺňaný vodou a nealkoholickými nápoj-
mi) • káva, čaj • sladké koláčiky • snacky • 
zmrzlina • turecké placky • nočné občer-
stvenie • sendviče • 24 hodinový all 
inclusive servis v lobby bare • medzinárod-
né hotelové animácie • detský miniklub • 
plážový bar • slnečníky, ležadlá a osušky pri 
bazéne a na pláži • wifi pripojenie v lobby a 
na recepcii

Cenník »  427

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 488 €/8 dní • od 715 €/11 dní
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Nerton hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.nertonhotel.com.tr

Naša mienka: aj tento rok sme do našej ponuky 
zaradili overený 4* hotel Nerton, ktorý iste ocenia 
milovníci histórie i  nákupných možností. Jeho 
vynikajúca poloha, len na skok od centra staro-
bylého Side, krásna záhrada, úžasná piesočnatá 
pláž s  pozvoľným vstupom do  mora a typická 
turecká pohostinnosť ako aj profesionálne, avšak 
priateľské správanie sa personálu, toto všetko do-
tvára kulisu komornej, rodinnej atmosféry tohto 
hotela. Odporúčame ho klientom, ktorí obľubujú 
menšie hotely a veríme, že svojim pomerom kva-
lity a ceny naplní vaše dovolenkové očakávania.

Poloha: útulný hotel s vynikajúcou polohou 
• iba 15 minút chôdze od starobylého centra 
Side s  množstvom nákupných a  zábavných 
možností a s tou  pravou dovolenkovou at-
mosférou • cca 50 km od  medzinárodného 
letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne zariadené zrekonštru-
ované 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 až 2 
prísteliek • centrálna klimatizácia • telefón • 
TV SAT • minibar (denne dopĺňaný vodou) • 
trezor (za  poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • wifi pripojenie na recep-
cii (za  poplatok) • hlavná hotelová reštaurá-
cia • a´la carte reštaurácia • 2 bary • vonkajší 
bazén • vnútorný bazén • detský bazén so 
šmykľavkou • fitness centrum • turecké kúpe-
le • masáže a peeling (za poplatok) • kader-
níctvo (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna široká piesočnatá pláž, ocene-
ná Modrou vlajkou s pozvoľným vstupom 
do  mora • oddelená od hotela len pešou 
promenádou • slnečníky a  ležadlá zdarma 
na pláži i pri bazéne • plážové osušky za po-
platok • vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • šípky • biliard 
(za poplatok) • fitness centrum • boccia • plá-
žový volejbal • hotelové animácie • miniklub •  
vodná gymnastika

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápo-
je v areáli hotela • čaj, káva a koláčiky v po-
poludňajších hodinách • ľahšie občerstve-
nie vo vyhradených hodinách počas dňa • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži

Cenník »  425

vtyhSide od 390 €/8 dní • od 533 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/nerton/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: novozrekonštruovaný hotel nachá-
dzajúci sa len 150 metrov od nádhernej pie-
sočnatej pláže • iba 15 minút chôdze od an-
tického mesta Side s množstvom nákupných 
a zábavných možností s pravou dovolenko-
vou atmosférou (pešia dostupnosť pobrež-
nou promenádou) • približne 6 km od mesta 
Manavgat kde sa konajú tradičné trhy a bazár 
(pravidelná kyvadlová doprava)  • cca 50 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortne a príjemne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
satelitný TV •  trezor (zdarma) •  klimatizácia 
• minibar • telefón • wifi na izbe (za poplatok) 
•  vlastné hygienické príslušenstvo (sprcha, 
respektíve vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s  recepciou a  posedením v  lobby •  hlavná 
reštaurácia s terasou • 3 bary • 2 vonkajšie ba-
zény • detský bazén • masáže a spa centrum 
(za poplatok) • turecké kúpele • fitness cen-

trum • wifi pripojenie v  lobby a  na  recepcii 
(zdarma)  • rôzne obchodíky v blízkosti hotela

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 150 metrov od krásnej piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora • slneč-
níky a ležadlá zdarma (plážové osušky za po-
platok) •  ponuka vodných športov na  pláži 
(za poplatok) • bar pri pláži

Šport a zábava: stolný tenis • fitness • šípky 
• vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealkoholické a miestne alkoholické nápo-
je • čaj, káva a  koláčiky v  popoludňajších 
hodinách • slnečníky a ležadlá pri bazéne a  
na pláži • bar pri pláži (len miestne nápoje) 
• wifi v lobby a na recepcii

Cenník »  423

Sun Beach Park hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.sunbeachside.com

Naša mienka: v stredisku Side, známom peknými 
piesočnatými plážami a modernými hotelmi, vám 
pre veľký úspech po rokoch prinášame prázdni-
nový 4* hotel Sun Beach Park, vybudovaný len 
pár metrov od krásnej piesočnatej pláže, ku kto-
rej sa dostanete krátkou príjemnou prechádzkou. 
Elegantné priestory, komfortne zariadené izby 
a  príjemný bazénový areál spolu s  kvalitnými 
službami a  chutnou medzinárodnou kuchyňou 
tvoria malú oázu v blízkosti centra jedného z naj-
známejších miest tureckej riviéry, antického Side, 
kam vás pohodlne dovedie plážová promenáda.

tyg Sideod 332 €/8 dní • od 449 €/11 dní
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Justiniano Park Conti hot. komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.justinianohotels.com

Naša mienka: očarujúci päťhviezdičkový hote-
lový komplex Justiniano Park Conti patriaci do 
prestížnej siete „Justiniano Hotels“ vám garantuje 
prežitie nezabudnuteľnej dovolenky. Priateľská 
atmosféra, profesionálne služby či prvotriedny 
servis ubytovacích i stravovacích služieb na kva-
litnej úrovni uspokoja i náročnejších klientov. 
Vychýrená kuchyňa, nespočetné množstvo zába-
vy, nádherný areál, rozsiahly bazénový komplex, 
pestrý zábavný program cez deň i večerné show 
prispievajú k perfektnej dovolenke pre všetky ve-
kové kategórie ako aj pre rodiny s deťmi.

Poloha: obľúbený hotelový komplex pria-
mo pri širokej piesočnatej pláži • v   stredisku 
Okurcalar • 35 km od centra Alanye • 25 km od 
strediska Manavgat • 90 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • rodinné izby urče-
né pre 4 osoby (spálňa s 2 lôžkami a miestnosť 
s  2 prístelkami, na  vyžiadanie) •  klimatizácia 
• minibar • satelitný TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • telefón • trezor (za poplatok) • bal-
kón, resp. terasa • wifi na izbe (za poplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: hlavná 
hotelová budova, hotelové vilky a novoposta-
vená budova „Moonlight“ • vstupná hala s re-
cepciou • hlavná hotelová reštaurácia • 3 a´la 
carte reštaurácie • 4 bary • diskotéka • dva von-
kajšie bazény (jeden s toboganmi) • detský ba-
zén • vnútorný bazén • turecké kúpele (masáže 
za poplatok) • detský miniklub • detské ihrisko • 
wifi v lobby a na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s prímesou 
drobných kamienkov • mólo •  slnečníky, le-
žadlá a  matrace zdarma • plážové osušky 
(za vratný depozit)

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis 
• plážový volejbal • minifutbal • futbalové ih-
risko • šípky • fitness • biliard (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane  
nealkoholických a miestnych alkoholických 
nápojov podávané v  celom hotelovom 
areáli i na pláži • poobedňajšie občerstvenie 
a snacky • čaj, káva, koláčiky • ľahší polnoč-
ný snack • hotelové animácie počas celé-
ho dňa • slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky pri bazéne a na pláži

Cenník »  425

tyhvAlanya od 403 €/8 dní • od 553 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/justiniano-park-conti/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Poloha: areál priamo na  nádhernej piesoč-
natej pláži s prímesou kamienkov v stredisku 
Okulcalar • cca 14 km od letoviska Avsallar 
s možnosťou nákupov • 30  km od centra Ala-
nye • 95 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
(na vyžiadanie) • SAT TV • trezor (za poplatok) 
• klimatizácia • minibar • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón s posedením • wifi (za poplatok)

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s recepciou a lobby barom • hlavná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou terasou • 5 barov • dis-
kotéka • 3 snack bary • 3 a´la carte reštaurácie 
(turecká, rybia a talianska) • vonkajší bazéno-
vý komplex s dvomi toboganmi • vnútorný 
bazén • detský bazén • masáže (za poplatok) • 
jacuzzi (za poplatok) • sauna • turecké kúpele 
• kaderníctvo •  miniklub • obchodíky so suve-
nírmi • wifi na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná hotelová piesočnatá pláž 
pri vstupe do vody s prímesou drobných ka-
mienkov • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma • vodné športy na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: detské ihrisko • miniklub • 
tenisový kurt • fitness • plážový volejbal • stol-
ný tenis • biliard, bowling (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou  švédskych stolov vrátane nealkoho-
lických a miestnych alkoholických nápojov 
• bohaté snacky a občerstvenie počas dňa • 
káva, čaj a koláčiky o piatej •  ľahšie polnoč-
né občerstvenie • medzinárodné hotelové 
animácie pre deti aj dospelých • nimiklub • 
wifi na recepcii a v lobby • slnečníky, le-
žadlá a osušky na pláži a pri bazéne

Cenník »  425

Sealife Buket Resort hot. komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.sealifehotels.com 

Naša mienka: ako jednu z tohtoročných novi-
niek sme pre vás pripravili luxusný 5* hotelový 
komplex hotela Sealife Buket Resort v obľúbe-
nom a vyhľadávanom stredisku Okulcalar. Tento 
príjemný hotelový areál nachádzajúci sa priamo 
pri nádhernej piesočnatej pláži, uprostred krás-
nej záhrady s množstvom paliem, banánovníkov 
a kríkov voňavého jazmínu sa skladá z deviatich 
hotelových budov a rozprávkového bazénového 
komplexu s  toboganmi. Vysoká kvalita ponúka-
ných služieb, priateľský personál a výborná polo-
ha hotela je zárukou nezabudnuteľnej dovolenky.

vtug Alanyaod 422 €/8 dní • od 578 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/sealife-buket-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sentido 
Numa Bay hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.sentidonumabay.com

Naša mienka: horúcou novinkou v tohtoročnej 
sezóne je luxusný novootvorený hotel s osobi-
tou architektúrou a štýlom. Sentido Numa Bay 
otvoril svoje dvere prvým návštevníkom v júni 
roku 2017, vyznačuje sa vysokou kvalitou služieb, 
vynikajúcou kuchyňou a jedinečnou zmesou 
komfortného ubytovania. Kolorit hotela dotvára 
bazénový komplex efektívne postavený pozdĺž 
hotela, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj 
vodný svet pre deti so šmykľavkami a aquapar-
kom pre všetkých vodných nadšencov.  Hoteloví 
hostia si môžu vychutnať svoj dovolenkový drink 
v niekoľkých baroch v areáli hotela alebo v plážo-
vom bare priamo pri piesočnatej pláži nachádza-
júcej sa v malebnom zálive.

Poloha: 2 km od hotela sa nachádza známe 
stredisko Avsallar s nákupnými a zábavnými 
možnosťami • dobré nákupné možnosti aj 
priamo v okolí hotela • 26 km od Alanye (do-
stupnosť miestnou kyvadlovou dopravou 
alebo možnosť využitia hotelového autobu-
su - za poplatok) • cca 100 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: moderne a s citom zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 resp. 2 príste-
liek • satelitný LCD  TV •  trezor • klimatizácia 
• minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko-
holickými nápojmi) • rýchlovarná kanvica 
(čaj a káva k dispozícii) • telefón • vlastné hy-
gienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 

alebo vaňou, WC a  sušič na  vlasy) •  balkón 
s posedením • wifi pripojenie

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantne zariadená vstupná hala s  recepciou 
a posedením • lobby bar s 24 hodinovým all 
inclusive servisom • hlavná reštaurácia s von-
kajšou terasou • 3 bary • 3 a´la carte reštaurá-
cie - ázijská, barbeque a rybia (za poplatok)  
• diskotéka • cukráreň (24 hodín) • vonkajší 
bazén • relaxačný bazén (16 rokov a starší) 
• detský bazén so šmykľavkami • aquapark 
so 4 tobogánmi • vnútorný bazén •  beauty 
centrum a kaderníctvo (za poplatok) • sauna 
(za poplatok) • turecké kúpele (za poplatok) • 
SPA centrum, masáže a peeling (za poplatok) 

vAlanya

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/sentido-numa-bay/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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• miniklub • amfiteáter • minimarket • detské 
ihrisko • wifi internetové pripojenie v celom 
objekte (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na súkromnej, mierne sa zva-
žujúcej piesočnatej pláži, nachádzajúcej sa v 
malebnom zálive • slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky zdarma

Šport a  zábava: fitness centrum • stolný 
tenis • aerobik • vodná gymnastika • denný 
a večerný hotelový animačný program • živá 
hudba • miniklub • široká ponuka motoro-
vých a  bezmotorových vodných športov 
na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealkoholické a miestne alkoholické nápo-
je podávané v areáli hotela i na pláži • lob-
by bar s 24 hodinovým all inclusive servi-
som • bohatá ponuka občerstvenia počas 
celého dňa • čaj, káva, koláče, palacinky • 
zmrzlina • turecké placky • ľahšie polnočné 
občerstvenie • minibar (denne dopĺňaný) • 
hotelové animácie • slnečníky, ležadlá 
a  plážové osušky pri bazéne aj  na  pláži • 
wifi pripojeniev celom objekte

Cenník » 426

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 483 €/8 dní • od 673 €/11 dní
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Armas Green  
Fugla Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.armasgreenfugla.com

Naša mienka: všetkým vám, ktorí hľadáte cenovo 
výhodnú dovolenku s ponukou širokých a kvalit-
ných služieb, odporúčame našu tohtoročnú no-
vinku - hotel Armas Green Fugla Beach. Bohatá a 
chutná kuchyňa, športoviská, bazény, tobogány, 
hotelové animácie - všetko spolu vytvára obraz 
skvelej dovolenkovej pohody. Neodmysliteľná 
piesočnatá pláž, tak typická pre letovisko Avsallar, 
láka svojou priestrannosťou a pozvoľným vstu-
pom do mora aj menej zdatných plavcov.

Poloha: príjemný hotelový areál v maleb-
nom stredisku Avsallar na rovnakej nádher-
nej pláži ako hotel Aska Just in Beach • cen-
trum Alanye cca 25 km (dostupné miestnou 
dopravou) • od Side cca 39 km • vzdialenosť 
od letiska v Antalyi cca 95 km

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej bu-
dove alebo v trojpodlažných vilkách (izba vo 
vilke pozostáva z 2 samostatných priechod-
ných izieb) • klimatizácia • telefón • satelitný 
TV • trezor (za  poplatok) • minibar • vlastné 
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón s posedením

Vybavenie hotela: prázdninový komplex 
v udržiavanej rozľahlej záhrade • hotelová 
recepcia s posedením • minizoo • menšia 
nákupná arkáda • hlavná reštaurácia • 3 bary 
• vitamínový bar • vonkajší bazén • bazén so 
šmykľavkami • 2 detské bazény •  turecké kú-

pele • sauna • masáže a peeling (za poplatok) 
• detské ihrisko • miniklub •  wifi (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do mora • slnečníky,  ležadlá a plážové 
osušky zdarma

Šport a zábava: fitness centrum • tenisový 
kurt • plážový volejbal • šípky • šach • detské 
ihrisko • miniklub • hotelové animácie • dis-
kotéka • vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
• ľahšie poobedňajšie snacky • čaj, káva, ko-
láčiky a zmrzlina • ľahšie nočné občerstve-
nie • detský miniklub • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky • hotelové animácie

Cenník » 423

tygvAlanya od 332 €/8 dní • od 449 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/armas-green-fugla-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Aska  
Just in Beach hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.askahotels.com 

Naša mienka: vynikajúce služby, bezprostredná 
blízkosť nádhernej piesočnatej pláže ocenenej 
Modrou vlajkou, tyrkysové more a fantastické ku-
linárske zážitky - s  tým všetkým môžete počítať 
v  prípade, že strávite tohtoročné dovolenkové 
dni v hoteli Aska Just in Beach. Hotel je predurče-
ný poskytnúť svoje služby aj náročnejším klien-
tom, ktorí očakávajú od svojej dovolenky nielen 
ideálnu polohu, ale aj nadštandardné služby, kva-
litné ubytovanie a pokojnú atmosféru.

Poloha: hotelový areál rozprestierajúci sa 
priamo na  nádhernej piesočnatej pláži • 
v tesnej blízkosti letoviska Avsallar s možnos-
ťou nákupov • 25 km od  centra Alanye pre-
slávenej nákupnými uličkami i vychýrenou 
zábavou v  tunajších baroch a  diskotékach • 
95 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • tre-
zor (za poplatok) • klimatizácia • minibar • tele-
fón • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: hotel nachádzajúci sa 
priamo na brehu Stredozemného mora, kto-
rého pláž sa pýši tým najjemnejším pieskom 
•  príjemná hotelová hala s  recepciou • wifi 
na recepcii (zdarma), na  izbe (za poplatok) • 
hlavná vonkajšia hotelová reštaurácia • vnú-
torná hotelová reštaurácia • lobby bar • snack 
bar • a´la carte reštaurácia • vonkajší bazén 
• vnútorný bazén • detský bazén • masáže 

(za  poplatok) • sauna • turecké kúpele •  ka-
derníctvo • obchodíky so suvenírmi a kožou 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna hotelová pláž s jemným zlatis-
tým pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma

Šport a  zábava: detské ihrisko • miniklub • 
tenisový kurt • fitness centrum • plážový vo-
lejbal • stolný tenis • biliard (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nealkoho-
lických a miestnych alkoholických nápojov 
• podávanie ľahšieho občerstvenia a snac-
kov počas vybraných hodín • čaj a  káva 
o piatej • ľahšie večerné občerstvenie • me-
dzinárodné hotelové animácie • slnečníky, 
ležadlá a osušky na pláži a pri bazéne • wifi

Cenník » 426

vtyh Alanyaod 416 €/8 dní • od 579 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/aska-just-in-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Kemal Bay hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.atligroup.com

Naša mienka: v  nádhernej zátoke obmývanej 
vodami Stredozemného mora, pár kilometrov 
od  Alanye, sa ukrýva pôvabný prázdninový re-
zort Kemal Bay, ktorý právom radíme na zoznam 
našich obľúbených 5* hotelov. Harmonické pro-
stredie pokojného zálivu, rozprávková záhrada 
s pozadím majestátneho pohoria Taurus sa sta-
ne pre vás tým pravým dovolenkovým miestom. 
Dojem na  vás urobí podmanivý vzhľad celého 
komplexu, prvotriedny servis, profesionalita per-
sonálu a turecká pohostinnosť. Tento výnimočný 
hotel odporúčame pre všetky vekové kategórie.

Poloha: areál kompletne zrekonštruovaného 
hotela plný paliem končí priamo v  nádher-
nej zátoke s  piesočnatou plážou • iba 8 km 
od  centra Alanye (ľahko dostupné miestnou 
dopravou) • cca 110 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: zrekonštruované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • klimatizácia • 
telefón • satelitný TV • trezor (za  poplatok) • 
minibar (dopĺňaný vodou) • rýchlovarná kan-
vica • wifi pripojenie • vlastné hygienické prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácie • 
lobby bar • pool bar • plážový bar • vonkajší 
bazénový komplex • šmykľavky • detský ba-
zén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) 
• turecké kúpele (masáže a peeling za popla-
tok) • kaderníctvo • detské ihrisko • miniklub 
• konferenčná miestnosť • minimarket • wifi 
pripojenie v lobby bare

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo v  krásnej zátoke s  piesočna-
tou plážou a  pozvoľným vstupom do  mora 
• plážové hotelové mólo • slnečníky,  ležadlá 
a  plážové osušky zdarma (výmena osušiek 
za poplatok)

Šport a  zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • šípky • detské ihrisko • miniklub • ho-
telové animácie • amfiteáter • živá hudba

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podávané v  hotelovom areáli 
i na pláži • ľahšie poobedňajšie snacky • čaj, 
káva a koláčiky o piatej • ľahšie nočné ob-
čerstvenie • detský miniklub • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky • hotelové animácie 
• wifi internetové pripojenie

Cenník » 424

tugvAlanya od 394 €/8 dní • od 537 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/kemal-bay/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Melissa Kleopatra Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.melissahotel.net

Naša mienka: mestský hotel Melissa Kleopatra 
Beach s  priateľskou atmosférou a  jedinečnou 
polohou v tesnej blízkosti svetoznámej Kleopat-
rinej pláže patrí medzi veľmi obľúbené hotely 
strediska Alanya. Pravú tureckú atmosféru zaži-
jete pri večerných prechádzkach uličkami mesta 
s typickým bazárom, kde vás miestni obchodní-
ci naučia čaru zjednávania cien. Hotel strednej 
kategórie odporúčame všetkým, ktorí chcú byť 
v blízkosti centra zábavy a chvíle oddychu túžia 
tráviť na  jednej z  najkrajších piesočnatých pláží 
Tureckej riviéry.

Poloha: hotel je od  prekrásnej Kleopatrinej 
pláže oddelený iba miestnou komunikáciou 
• približne 15 minút pešej chôdze od centra 
Alanye s množstvom obchodíkov, suvenírov 
a originálneho tureckého bazáru • atraktívny 
denný a nočný život (diskotéky, nočné bary 
a  kluby) • v  dostupnosti 120 km od  letiska 
v Antalyi

Ubytovanie: príjemne a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek • klimatizácia • SAT TV • telefón • vlastné  
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a su-
šič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a zmenárňou • trezor na  recepcii (za popla-
tok) • hlavná hotelová reštaurácia s terasou • 2 
bary • internet (za poplatok) • vonkajší bazén 
• detský bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • 
sauna (za poplatok) • turecké kúpele (za po-
platok) • masáže (za poplatok) • kaderníctvo 
(za  poplatok) • wifi pripojenie na  recepcii, 

v lobby a pri bazéne (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 30 m od  prekrásnej piesočnatej 
Kleopatrinej pláže s  pozvoľným vstupom 
do  mora (slnečníky a  ležadlá za  poplatok) • 
služby v plážovom bare (extra platba)

Šport a zábava: stolný tenis • šípky • večer-
ný animačný program • plážový volejbal • 
rozsiahla ponuka vodných športov a atrakcií 
na pláži (za poplatok)

 all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou chutných švéd-

skych stolov vrátane nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov podá-
vaných v  hotelovom areáli počas celého 
dňa • čaj a  káva o  piatej • slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne

Cenník » 423

vtyh Alanyaod 286 €/8 dní • od 358 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/melissa-kleopatra-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Kleopatra Güngör Suit hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.kleopatragungorhotel.com

Naša mienka: pre všetkých vás, ktorí milujete 
nádherné slnkom zaliate pláže, prinášame aj 
v tejto sezóne obľúbený mestský hotel Kleopatra 
Güngör Suit. Jeho obrovskou devízou je jeho po-
loha - na jednej strane v bezprostrednej  blízkosti  
úžasnej Kleopatrinej pláže, a na druhej strane iba 
na  skok od  centra pulzujúcej a  žiarivej Alanye, 
mesta, ktoré je ako stvorené pre všetkých, ktorí 
chcú spoznať pravý život tureckého letoviska. 
Hotel, z ktorého na vás dýcha starostlivosť maji-
teľov a personálu, je známy svojou typicky turec-
kou atmosférou a veľkorysou pohostinnosťou.

Poloha: nádherná a  vychýrená piesočnatá 
Kleopatrina pláž je od  hotela oddelená iba 
miestnou komunikáciou • len 10 minút pešej 
chôdze od centra kozmopolitnej Alanye, kto-
rá je známa svojim mimoriadne atraktívnym 
denným aj nočným životom s  množstvom 
obchodov, barov, reštaurácií, kaviarní či ty-
pických tureckých bazárov • 120 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: pohodlne a vkusne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 respektíve 2 
prísteliek • klimatizácia • minibar • satelitný TV 
• telefón • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľna s  vaňou alebo sprchou,  WC, sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • trezor na recepcii (za po-
platok) • hotelová reštaurácia • restaurant bar 
• vonkajší bazén (slnečníky, ležadlá a matrace 
zdarma) • detský bazén • wifi internetové pri-
pojenie na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: len 30 m od  nádhernej piesočnatej 
Kleopatrinej pláže s  pozvoľným vstupom 
do  mora (slnečníky a  ležadlá za  poplatok) • 
služby v plážovom bare (extra platba)

Šport a  zábava: stolné spoločenské hry • 
plážový volejbal • široká ponuka motorových 
i  bezmotorových vodných športov na  pláži 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou chutných 

švédskych stolov vrátane nápojov • miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v  hotelovom areáli • ľahšie poo-
bedňajšie snacky • káva, čaj a  koláčiky 
o  piatej • slnečníky, ležadlá a  matrace pri 
bazéne • možnosť wifi internetového pri-
pojenia na recepcii

Cenník » 422

tuhAlanya od 258 €/8 dní • od 347 €/11 dní
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Tac Premier hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tacpremierhotel.com

Naša mienka: radi by sme upriamili vašu pozor-
nosť na minuloročnú novinku, výnimočný buti-
kový hotel Tac Premier, ktorý sa nachádza priamo 
na hlavnej promenáde najznámejšieho letoviska 
Tureckej riviéry, obľúbenej Alanye, iba niekoľko 
metrov od nádhernej Kleopatrinej pláže. Vďaka 
svojej skvelej polohe, kvalitným službám a v ne-
poslednom rade aj svojím osobitým interiérom 
je ideálnym miestom pre stredne náročných 
klientov. Sme presvedčení, že ak si toto miesto 
zvolíte za  cieľ svojej dovolenky, prídete domov 
s úsmevom na tvári.

Poloha: priamo na  hlavnej promenáde le-
toviska Alanya • hotel je od nádhernej Kleo-
patrinej pláže vzdialený približne 60 m • cca 
120 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: moderné a  vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • 
klimatizácia • telefón • SAT TV • trezor (za po-
platok) • minibar (dopĺňaný vodou) • rýchlo-
varná kanvica • wifi pripojenie • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: príjemný hotel pozostá-
vajúci zo 7 blokov prepojených mostíkmi a po-
prepletaných bazénom • vstupná hala s recep-
ciou • hlavná hotelová reštaurácia • lobby bar 
• terrace bar • pool bar • vonkajší bazén • vnú-
torný bazén • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne (zdarma) • turecké kúpele 
(masáže a peeling za poplatok) • sauna • well-
ness centrum • detské ihrisko • detský miniklub 
• konferenčná miestnosť • wifi v lobby (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 60 metrov od  nádhernej Kleo-
patrinej pláže s  jemným pieskom a  pozvoľ-
ným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá 
(za poplatok) • plážový bar (za poplatok)

Šport a  zábava: fitness centrum • stolný 
tenis • detské ihrisko • detský miniklub • ho-
telové animácie • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podávané v hotelovom areáli • 
ľahšie poobedňajšie občerstvenie a snacky 
• čaj, káva a koláčiky o piatej • ľahšie nočné 
občerstvenie • detský miniklub • slnečníky, 
ležadlá a  matrace pri bazéne • plážové 
osušky • wifi internetové pripojenie

Cenník » 424

tyh Alanyaod 351 €/8 dní • od 488 €/11 dní
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Katya hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.katyahotel.com

Naša mienka: kombinácia kvalitného komplet-
ne zrekonštruovaného hotela a blízkosť jedného 
z  najúžasnejších miest tureckej riviéry Alanye, 
nás presvedčili o  tom, aby sme vám opäť po-
núkli mestský hotel Katya, ktorý ponúka mimo-
riadne štýlové ubytovanie spolu s  maximálne 
spoľahlivým štandardom poskytovaných služieb. 
Ústretový i priateľský personál, ako aj výborná 
kuchyňa sú samozrejmosťou, a  to všetko v har-
mónii s krásnym priezračným morom na dosah. 
Blízkosť nákupných a zábavných možností priam 
láka k spoznávaniu tureckej kultúry a mentality.

Poloha: hotel je od  pláže oddelený iba 
miestnou komunikáciou (s plážou je prepo-
jený pohodlným podchodom) • v  stredisku 
Oba • iba 3 km od centra Alanye • cca 125 km 
od letiska v Antalyi

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek •  klimatizácia •  telefón 
•  minibar • rýchlovarná kanvica (čaj, káva k 
dispozícii) • SAT TV • trezor (za poplatok) • wifi 
(zdarma) •  kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou a  posedením •  hlavná 
hotelová reštaurácia  s vonkajšou terasou • 2 
a´la carte reštaurácie (nutná rezervácia) • 3 
bary • 3 vonkajšie bazény, 1 so šmykľavkami 
(slnečníky a  ležadlá zdarma) •  detský bazén 
• vnútorný bazén •  turecké kúpele (masáže 
a  peeling za  poplatok) • sauna • salón krásy 
(za  poplatok) • detské ihrisko • konferenčná 
miestnosť • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do  mora 
premiešaná drobnými kamienkami • slneční-
ky a ležadlá (zdarma), plážové osušky (za de-
pozit) • matrace na ležadlá (za poplatok)

Šport a  zábava:  stolný tenis •  plážový vo-
lejbal • fitness centrum • šípky • ľukostrelba • 
boccia • biliard (za poplatok) • hotelové ani-
mácie • miniklub • vodné športy (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podávané v hotelovom areáli • 
ľahšie občerstvenie a  snacky vo vyhrade-
ných hodinách • čaj, káva a koláčiky o piatej 
• ľahšie nočné občerstvenie • hotelové ani-
mácie pre deti i  dospelých • miniklub • sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky • wifi

Cenník » 424

tyhvAlanya od 358 €/8 dní • od 494 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/katya/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Grand Atilla hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.grandatillaotel.com.tr

Naša mienka: radi vám opätovne ponúkame 
našu minuloročnú osvedčenú novinku a to prí-
jemný dovolenkový  3* hotel Grand Atilla. Hotel 
je vyhľadávaný vďaka svojej rodinnej atmosfére 
a priateľskému personálu, ktorý je ochotný splniť 
každé vaše želanie a priblížiť vám tak vychýrenú 
tureckú pohostinnosť, tak typickú pre túto stre-
domorskú krajinu. Táto atraktívna oblasť Alanye 
vás určite zláka i  svojou magickou atmosférou, 
kde sa prelína zaujímavá história s modernou sú-
časnosťou a  pestrými nákupnými možnosťami. 
Tak neváhajte a prijmite túto skvelú ponuku.

Poloha: hotel sa nachádza iba 40 m od plá-
že, v  turistickej časti Oba • pláž je od hotela 
oddelená iba miestnou komunikáciou (po-
hodlný podchod v blízkosti hotela) • vzdiale-
nosť približne 3 km od centra kozmopolitnej 
Alanye, známej svojim mimoriadne atraktív-
nym denným aj nočným životom (dlhá plá-
žová promenáda pred hotelom vedúca po-
pri pobreží až do centra Alanye) • cca 130  km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: pohodlne zariadené dvojlôž-
kové izby s  možnosťou 1 respektíve 2 prí-
steliek • klimatizácia • satelitný TV • telefón 
• trezor (za  poplatok) • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: útulná vstupná hala 
s recepciou • zmenáreň • vnútorná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou časťou a terasou • a´la 
carte reštaurácia • pool bar • bazén (slnečníky 
a ležadlá zdarma) • detský bazén • wifi pripo-

jenie v  priestoroch lobby (zdarma) • sauna, 
turecké kúpele a masáže (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 40 m od piesočnatej pláže pri vstu-
pe do mora s prímesou kamienkov • slneční-
ky, ležadlá na pláži a plážový bar (za popla-
tok) • vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: hotelové animácie • ponu-
ka vodných športov na pláži (za poplatok) • 
plážový volejbal

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • miestne alkoholické 
a  nealkoholické nápoje počas dňa v  pool 
bare • káva, čaj a sladké pečivo (vo vyhra-
dených poobedňajších hodinách určených 
hotelom) • slnečníky a ležadlá pri bazéne • 
wifi v priestoroch lobby

Cenník » 422

vtyh Alanyaod 267 €/8 dní • od 345 €/11 dní

https://tiptravel.sk/dovolenka/turecko/grand-atilla/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Hammamet
TUNIS

Monastir

MahdiaSousse
Port El Kantaoui

Najmenšia a  súčasne najrozvinutejšia 
krajina severnej Afriky, strategicky po-
ložená na  križovatkách Stredozemia 
a  vtesnaná medzi dvoch obrovských 
susedov, meria od  severu na  juh iba 
750 km a od východu na západ maximál-
ne 350 km. Má dlhé a  pomerne členité 
pobrežie s výrazným Gabeským zálivom. 

K  miestam, ktoré musíte určite vidieť, 
patrí maurské mestečko ako namaľova-
né na pohľadnici – Sidi Bou Said - ležiace 
nad morom v blízkosti mesta Tunis. Biele 
domčeky s  namodro natretými okeni-
cami a  dverami, panoramatický výhľad 
na šíre more od majáka na vrchole kopca 
a  úzke uličky s  neodolateľnou atmosfé-
rou priam lákajú k príjemným popolud-
ňajším nákupom suvenírov a prechádz-
kam. Obľúbeným cieľom turistov je El 
Djem, z diaľky sa vynímajúce majestátne 
koloseum z  3. st.n.l., ktoré patrilo k  naj-
väčším v rímskom svete. Posvätné mesto 
Kairouan uprostred šedohnedej stepi 
centrálnej časti Tuniska pôsobí so svojimi 
minaretmi a  mohutnými hradbami ako 
neuveriteľná fatamorgána. Najväčším 
slaným jazerom Sahary a severnej Afriky 
je Chott el Jérid.

Zem s bohatou a rozmanitou kultúrou, 
čakajúca na svoje objavenie – to je 
Tunisko, naša atraktívna destinácia. 

Fascinujúca zmes tradičných prvkov 
a dynamického moderného života 

sa ako kamienky ukladá do mozaiky 
vytvárajúcej obraz prekrásnej 

a pohostinnej krajiny. Tunisko ponúka 
návštevníkom exotické pohľady a zvuky 

zeme: životom prekypujúce uličky mesta 
Tunis plné pestrofarebného oblečenia 

a silnej vône kože, korenia a cédrového 
dreva a zvuky arabčiny u Nomádov.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 26° 30° 32° 33° 29° 26°
More 22° 24° 26° 26° 24° 22°

Mahdia
Toto malebné rybárske mestečko so svojou typic-
kou maurskou architektúrou s bielymi budovami 
a  oblými kupolami mešít je veľmi obľúbenou 
dovolenkovou destináciou. Rybolov je tu na den-
nom poriadku už od skorých ranných hodín. Pláže 
v  Mahdii, prezývanej „Karibik Tuniska“, s  nádher-
ným bielym pieskom sú vhodné najmä pre ro-
diny s deťmi kvôli pozvoľnému vstupu do vody. 
Za  návštevu v  stredisku Mahdia určite stojí pev-
nosť Bojrn el Kebir s  fascinujúcim výhľadom 
na biely cintorín, či impozantná brána do pevnos-
ti Skiffa el-Kahla. 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 fatimský kalif. Dnes je 
jedným z najdôležitejších prístavov krajiny. 

Monastir 
Mesto známe olivovníkmi, piesočnatými plážami 
a pohostinnosťou miestnych obyvateľov je vyhľa-
dávaným letoviskom, kam smerujú kroky turistov 
z celého sveta. Monastir je rodiskom prvého tu-
niského prezidenta Habiba Bourguibyho, dodnes 
považovaného za otca moderného Tuniska. Mo-
nastir má dejiny dlhé podobne ako mesto Sousse. 

Lákadlom pre návštevníkov je staré mesto - me-
dina a  ribat, opevnený kláštor z  9. st. vystavaný 
na obranu proti Križiakom, ktorého priestory po-
slúžili ako kulisy mnohým známym filmom.

 Sousse
je často označované za perlu Tuniska. Bolo zalo-
žené o 100 rokov skôr ako Kartágo a v súčasnos-
ti je tretím najväčším mestom krajiny. Vzácne sa 
v ňom spája história s moderným životom  spolu 
s  prírodným bohatstvom, výbornou kuchyňou, 
množstvom zábavy a  piesočnatými plážami 
sa radí k  obľúbeným miestam dovolenkárov. 
I v Sousse tvorí jadro mesta stará časť, zvaná me-
dina, s hradbami, pamiatkami a úzkymi uličkami 
plnými zaujímavého tovaru. Ribat – opevnený 
kláštor v Sousse je na rozdiel od ribatu v Monasti-
re vo vnútri hradieb, nakoľko bol založený skôr 
než samotné mesto, čím sa vysvetľuje jeho neob-
vyklá poloha. 

Port El Kantaoui
sa nachádza v  južnej časti Hammametského 
zálivu asi 7 km severným smerom od  mestečka 
Sousse a vzniklo v 70. rokoch okolo atraktívneho 
jachtového prístavu. Toto okúzľujúce letovisko 
láka návštevníkov plážami s  jemným pieskom, 

komfortnými hotelmi a  kvalitnými službami. Bu-
tiky, predajne suvenírov, kaviarne a  vyhlásené 
reštaurácie obklopujú prístav. Pirátske lode, po-
norky a  člny s  preskleným dnom lákajú turistov 
na výlety. Biele domčeky s modrými okenicami sú 
navrhnuté podľa vzoru čarovného mestečka Sidi 
Bou Said. Nájdete tu záhrady, zákutia obrastené 
bungavíliami a  tiež námestia s  fontánami, ktoré 
najmä počas horúceho leta zabezpečujú vlhší 
vzduch.

Hammamet
Hammamet, ležiaci na  juhu polostrova Cap Bon, 
býval kľudnou rybárskou dedinkou. Hammamet 
má pomerne bohatú históriu. Pôvodne to bola 
severoafrická kolónia Rímskej ríše. Dnes je vychý-
reným medzinárodným letoviskom s  kvalitnými 
hotelmi, pýšiaci sa krásnymi piesočnatými pláža-
mi a teplým tyrkysovým morom. Delí sa na starú 
a novú časť, zvanú Hammamet Yasmine. Zelené 
palmy, jazmínové kríky, pomarančovníky, bugan-
vílie a záhrady presýtené vôňou kvetov dotvárajú 
kulisu tohto magického strediska – symbolu od-
počinku a uvoľnenia. Ani cestovný ruch nevniesol 
ruch do  pokojného životného rytmu a  pôvabu 
mesta. Mestu Hammamet dominuje pevnosť Kas-
bah z 15. storočia v jeho starej časti mesta.

Rozloha 163 610 km2 Populácia 10 400 000
Hlavné mesto Tunis Mena tuniský dinár

Mätový čaj
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Poloha: hotelový areál končiaci priamo  
na  nádhernej pláži s  jemným pieskom sa 
nachádza v  hotelovej zóne vyhľadávané-
ho strediska Mahdia s  možnosťou nákupov 
a zábavy • 2 km od centra Mahdie • v blízkosti 
supermarketu • cca 50 km od letiska Monastir 

Ubytovanie: vkusne zariadené 2 - lôžkové 
izby s  možnosťou jednej prístelky • rodinné 
izby (za príplatok) • sat TV (ovládač za vratnú 
kauciu) • telefón • trezor na izbe (za poplatok) 
• klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom • su-
šič na vlasy • malá chladnička • balkón, resp. 
terasa s  príjemným posedením • možnosť 
ubytovania v izbách s výhľadom na more 
(za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: hotelo-
vý komplex sa skladá z hlavnej budovy a pri-
ľahlých bungalovov • elegantná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • reštaurácie 
s tématickou kuchyňou • looby bar • garden 
bar • pool bar • slnečníky a  ležadlá na  pláži 
a pri bazéne zdarma • miniklub • maurská ka-
viareň • diskotéka • obchod so suvenírmi • wifi 
v priestoroch lobby zdarma • vonkajší bazén 
• relaxačný bazén • vnútorný bazén • detský 
bazén • detské ihrisko • tobogan • konferenč-
ná miestnosť

Stravovanie: formou all inclusive

PrimaSol El Mehdi hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.primasol.com

Naša mienka: moderný hotel renomovanej siete 
PrimaSol ponúka celý rad dovolenkového vyži-
tia s  dôrazom na relax a  odpočinok. Elegantný 
a  rozľahlý areál, upravená záhrada s  bazénmi 
a toboganom, ultra all inclusive služby, tyrkysové 
more a  pohodová atmosféra iste oslovia všetky 
vekové kategórie klientov, nevynímajúc rodiny 
s deťmi. Príjemný a ochotný personál vám priblí-
ži známu a tradičnú tuniskú pohostinnosť, ktorá 
je taká príznačná pre túto stredomorskú krajinu. 
Príjemné podvečery tu budete určite tráviť pose-
dením v bare na terase. Svojimi službami, poho-
dlným ubytovaním, jedinečnou polohou priamo 
na pláži i ponukou aktivít je vhodný pre všetky 
vekové kategórie. Je zárukou, že vaša dovolenka 
bude mať ten správny nádych. Spojíte v nej od-
dych, zábavu a poznávanie do jedného  pekného 
zážitku.

Mahdia
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Pláže: priamo pri krásnej pláži s  jemným 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora • 
ležadlá a slnečníky zdarma • plážové osušky 
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok) 

Šport a  zábava: tenisové kurty (osvetlenie 
a rakety za poplatok) • minigolf • stolný tenis 
• medzinárodné hotelové animácie pre deti 
i dospelých • plážový volejbal • detské animá-
cie pre deti od 4-7 rokov, od 8-12 rokov a pre 
teenagerov od  13-17 rokov • multifunkčné 
detské ihrisko • vodné športy, biliard, masáže, 
jacuzzi, sauna za príplatok

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • neskoré ra-
ňajky • ľahké občerstvenie vo vyhradenom 
čase počas dňa aj noci • neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických 
a  alkoholických nápojov miestnej výroby 
podávané v  jednotlivých baroch v  areáli 
hotela 24 hodín • neskorý nočný snack • sl-
nečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdar-
ma • 1 x za pobyt večera v a´la carte reštau-
rácii (na  základe rezervácie) • miniklub • 
medzinárodné hotelové animácie pre deti 
i dospelých

Cenník » 431

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 374 €/8 dní • od 517 €/11 dní
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Poloha: pri krásnej piesočnatej pláži • hotel 
je vzdialený od  mestečka Mahdia 3,5 km • 
• cca 50 km od letiska v Monastire

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2 - lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť 
rodinných izieb (za príplatok) • sat TV • telefón 
• malá chladnička • klimatizácia • kúpeľňa s prí-
slušenstvom, oddelené WC • sušič na vlasy • 
trezor na izbe • balkón, resp. terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s  recepciou • hlavná 
reštaurácia • tuniská reštaurácia • talianska 
reštaurácia • lobby bar s terasou • lounge bar 
s TV • pool bar s barbecue • maurská kaviareň 
• konferenčná miestnosť • wifi v  priestoroch 
lobby zdarma • obchodná arkáda • vonkajší 
bazén • detský bazén • vnútorný bazén • mi-
niklub pre deti od 4 -12 rokov • detské ihris-
ko • Thalassotherapy centrum (za poplatok) • 
diskotéka

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri krásnej pláži • ležadlá a sl-
nečníky zdarma • plážové osušky (za  vratný 
depozit) • plážový bar (za poplatok)

Šport a zábava:  stolný tenis • volejbal • šípky 
• boccia • minigolf • vodná gymnastika • ho-
telové animácie • 3 tenisové kurty • večerné 
programy • detské ihrisko • biliard a videohry 
(za poplatok) • miniklub • fitness

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • neskoré ra-
ňajky • neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a  alkoholických nápojov 
podávaných v jednotlivých baroch v areáli 
hotela • snacky, káva a čaj vo vyhradenom 
čase počas dňa • slnečníky a ležadlá na plá-
ži i pri bazéne zdarma • 1 x za pobyt  večera 
v  a´la carte reštaurácii • miniklub 

Cenník » 431

Vincci El Mansour hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.vinccihoteles.com

Naša mienka: dokonalá poloha v stredisku Mah-
dia priamo na širokej piesočnatej pláži s jemným 
pieskom stavia hotel Vincci El Mansour do pozí-
cie žiadaných hotelov. Komfortný hotelový kom-
plex postavený v  andalúzsko – arabskom štýle 
sa skladá z  hlavnej štvorposchodovej budovy 
a bungalovov, ktoré sú vsadené do rozľahlej zá-
hrady. Svojim návštevníkom ponúka oddych pri 
bazéne s  bohatým animačným programom, či 
už pre deti alebo pre dospelých, kvalitnú stravu 
formou švédskych stolov, občerstvenie vo viace-
rých baroch a nápoje v rámci all inclusive.

tugMahdia

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 368 €/8 dní • od 510 €/11 dní
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Poloha: v bezprostrednej blízkosti krásnej pie-
sočnatej pláže • hotel je vzdialený od mestečka 
Mahdia 2 km • 100 m od barov, reštaurácii a ná-
kupných možností • 50 km od letiska Monastir

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • telefón • TV • trezor  
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
a WC) • sušič na vlasy • balkón, resp. terasa • ro-
dinné izby (za príplatok)

Vybavenie hotela: rezort pozostáva z  hlav-
ného pavilónu a  priľahlých budov • vstupná 
hala s recepciou a zmenárňou • hlavná reštau-
rácia s vonkajšou terasou • lobby bar • maurská 
kaviareň • pool bar • snack bar • beach bar • wifi 
na  recepcii zdarma • obchodík • diskotéka • 
detský miniklub • dva vonkajšie bazény • jeden 
krytý bazén • detský bazén • biliard • wellness 
centrum  

Stravovanie: formou all inclusive

 

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, slnečníky a mat-
race priamo na pláži zdarma • plážové osušky 
(za vratnú kauciu) • beach bar, kde sa podávajú 
alko a nealko nápoje a snacky 

Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie • detský miniklub od  4 - 12 rokov • 
vonkajšie ihrisko • stolný tenis • plážový volej-
bal • basketbal • šípky • lukostreľba • minigolf 
• petang • vodné športy na pláži (za poplatok) 

ultra ll inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov • neskoré raňajky • počas 
dňa podávané ľahké občerstvenie • lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch 
hotela vo vybraných hodinách • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži • denné špor-
tové aktivity a večerné animácie • miniklub  

Cenník » 430

Sentido El Borj Mahdia hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.ttshotels.com.tn

Naša mienka:   sme radi, že vám môžeme opäť 
ponúknuť hotel Sentido El Borj Mahdia, ktorý sa 
nachádza priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
v turisticky vyhľadávanom letovisku Mahdia. Biela 
farba piesočnatej pláže, bledomodré more v kom-
binácii s  dobrými službami vytvárajú pohodové 
dovolenkové prostredie, ktoré je určite tou najväč-
šou devízou. Vďaka obľúbenosti letoviska, výhod-
nej polohe, detskému bazénu a  výbornej cene 
je tento hotel skvelým tipom pre rodiny s deťmi. 
Hotel uspokojí všetkých klientov, ktorí majú radi 
prechádzky popri mori, nakupovanie a zábavu.

tuh Mahdia

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 306 €/8 dní • od 422 €/11 dní
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Poloha: priamo na krásnej piesočnatej pláži 
• cca 50 km od letiska v Monastire • v blízkosti 
nákupných a zábavných  možností

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové 
izby v orientálnom štýle s možnosťou 1 prí-
stelky • rodinné izby (za  príplatok) • klimati-
zácia • telefón • TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa a WC) • trezor zdarma • chladnička 
• balkón, resp. terasa s príjemným posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • hlavná reštaurácia s bo-
hatou medzinárodnou kuchyňou • a´la carte 
reštaurácia • piano bar • snack/pool bar pri 
bazéne • lobby bar • maurská kaviareň • noč-
ný klub • diskotéka • wifi v priestoroch lobby 
zdarma • obchodná arkáda • rozľahlé bazény 
• detský bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • 
miniklub • detské ihrisko • fitness  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: jemný piesok s  pozvoľným vstupom 
do  mora • vodné športy (za  poplatok) • sl-
nečníky a ležadlá zdarma • osušky (za vratnú 
kauciu)

Šport a zábava: biliard • sauna • hammam • 
masáže • animačné a večerné programy • te-
nisový kurt • stolný tenis • lukostreľba • šípky 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov, servírované sú jedlá 
tuniskej a medzinárodnej kuchyne • nesko-
ré raňajky • počas dňa podávané občer-
stvenie • neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických, alkoholických 
a miešných nápojov vo vybraných baroch 
v areáli hotela • 1x počas pobytu večera v 
a´la carte reštaurácii • hotelové animácie • 
slnečníky a  ležadlá pri bazéne a  na  pláži 
zdarma • miniklub 

Cenník » 432

Iberostar Royal 
El Mansour hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www. iberostar.com

Naša mienka: vitajte v majestátnom 5-hviezdič-
kovom hoteli Royal El Mansour, našej novinky z 
renomovanej spoločnosti Iberostar, ktorá je záru-
kou kvalitnej dovolenky. Keď vstúpite do hotela, 
je ťažké odolať pozvaniu tuniskej pohostinnosti 
a luxusných služieb v rámci rezortu. Môžete sa 
ponoriť do zafírových vôd bazénov či obdivovať 
tyrkysové vody Stredozemného mora. Hotel je 
obklopený krásnou plážou a záhradami, ktoré 
prechádzkami obohatia vašu dovolenku. 

tugMahdia od 504 €/8 dní • od 694 €/11 dní
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Poloha: štýlový hotelový komplex ústiaci 
priamo na nádhernú piesočnatú pláž • na-
chádza sa v letovisku Sousse s nákupnými a 
zábavnými možnosťami • 30 km od letiska Mo-
nastir • 1,5 km od Port El Kantaoui

Ubytovanie: štýlovo zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky •  rodin-
né izby (za príplatok) • SAT TV • telefón • kúpeľ-
ňa s príslušenstvom • chladnička • balkón, resp. 
terasa s príjemným posedením • trezor zdarma

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia • a´la carte 
reštaurácia • lobby bar • snack bar • pool bar • 
beach bar • maurská kaviareň • obchodná arká-
da • rozľahlý bazén • ležadlá a slnečníky zdarma 
• detský bazén • detské ihrisko • miniklub • Spa 
centrum (za  poplatok) • konferenčná miest-
nosť • wifi v priestoroch lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna a dlhá pláž s jemným pieskom • 
slnečníky a  ležadlá na pláži zdarma • plážový 
bar, kde sa podávajú alko aj nealko nápoje • 
plážové osušky (za vratnú kauciu)

Šport a  zábava: plážový volejbal • tenisový 
kurt • lukostreľba • šípky • minigolf • stolný tenis 
• petang • fitness • aerobic • animačné a večer-
né programy pre deti i dospelých 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov, servírované 
sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchyne • 
neskoré raňajky • lokálne alkoholické, mieša-
né a nealkoholické nápoje podávané v areáli 
hotela • počas dňa podávané občerstvenie • 
hotelové animácie • slnečníky a ležadlá zdar-
ma • miniklub • 1x počas pobytu večera 
v a´la carte reštaurácii zdarma • maurská ka-
viareň (mätový čaj a káva) 

Cenník » 432

Iberostar Diar 
El Andalous hotel

 
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www. iberostar.com

Naša mienka: sme radi, že vám môžeme ponúk-
nuť ďaľšiu novinku z hotelovej siete Iberostar - 
exkluzívny hotel Royal El Andalous. Tunisania sú 
majstrami umenia chuti, preto dúfame, že práve  
tu nájdete tajnú ingredienciu, aby ste si svoj pobyt 
skutočne vychutnali. Leží priamo pri piesočnatej 
pláži neďaleko malebného prístavu Port El Kan-
taoui a za bránami hotela čaká na vás mestečko 
Sousse, ktorého historická čast bola zapísaná na 
zoznam kultúrneho dedičstva UNESCO.

tu Sousseod 470 €/8 dní • od 646 €/11 dní
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Poloha: príjemný hotelový komplex ústiaci 
priamo na krásnu piesočnatú pláž • nachádza 
sa v  samotnom srdci turistickej oblasti Sous-
se s  nákupnými a  zábavnými možnosťami • 
20 km od letiska Monastir 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby zariadené 
v  orientálnom štýle s  možnosťou jednej prí-
stelky • rodinné izby (za príplatok) • klimatizá-
cia • telefón • TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa a WC) • trezor a chladnička na vyžiadanie 
(za  poplatok) • balkón, resp. terasa s príjem-
ným posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • snack bar • pool a  beach 
bar • plážová reštaurácia • lobby bar • maur-
ská kaviareň • vonkajší bazén • detský bazén 
•  vnútorný bazén • salón krásy (za poplatok) 
• welness a  Spa centrum •  wifi pripojenie  
v  priestoroch hotela je k dispozícii zdarma • 
obchod so suvenírmi 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna pláž s jemným pieskom • plážo-
vý bar s reštauráciou • pláž je ocenená Mod-
rou vlajkou • slnečníky a ležadlá zdarma

Šport a  zábava: miniklub • Spa centrum 
(za  poplatok) • animačné programy a  hry • 
večerné predstavenia • fitness • sauna • vodné 
športy • stolný tenis • diskotéka

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov • neskoré raňajky • počas 
dňa podávané občerstvenie • neobmedze-
né množstvo miestnych nealkoholických, 
alkoholických a  miešných nápojov vo vy-
braných baroch v  areáli hotela • 1x počas 
pobytu večera v tematickej reštaurácii • ne-
skorá večera • hotelové animácie • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži • maurská ka-
viareň (káva, čaj a nealkoholické nápoje) 

Cenník » 430

Riadh Palms hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. hotelriadhpalms.com

Naša mienka: hotelový komplex odporúčame 
vyznavačom plážovej dovolenky, najmä tým, 
ktorí túžia tráviť dni slnením na piesočnatej pláži 
a  kúpaním v  Stredozemnom mori. Tento rezort 
ponúka kombináciu oddychu a aktívnej dovolen-
ky. Jedinečným zážitkom je určite príjemný večer 
v  hotelovom klube pri dobrom drinku. Samo-
zrejmosťou sú športové možnosti, profesionálny 
personál a výborná tuniská ako aj medzinárodná 
kuchyňa. Spoločensky založení hostia si tu prídu 
na  svoje. Pekný hotel spĺňa všetky predpoklady 
pre dovolenku plnú zážitkov a zábavy. 

tygSousse

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 299 €/8 dní • od 410 €/11 dní



319TUNISKO

Poloha: priamo pri nádhernej pláži s jemným 
pieskom • 25 km od  letiska Monastir • 5 km 
od Port El Kantaoui

Ubytovanie: štýlovo zariadené klimatizova-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • 
rodinné izby (za príplatok) • SAT TV • telefón 
• kúpeľňa s príslušenstvom • chladnička • bal-
kón, resp. terasa • trezor na recepcii (za popla-
tok) • izby s výhľadom na more (za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: rezort 
pozostáva z  hlavného pavilónu a  priľahlých 
budov • recepcia so zmenárňou • hlavná 
reštaurácia • snack reštaurácia - bar pri pláži  • 
snack reštaurácia/bar pri bazéne • koktail bar 
• lobby bar • bar Neptune • maurská kaviareň • 
nočný klub • 2 bazény, z ktorých má jeden od-
delenú časť pre deti • krytý bazén • tobogan 
• miniklub • detské ihrisko • obchod so suve-
nírmi • wifi pripojenie  v  priestoroch hotela je 
k dispozícii zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna a dlhá pláž s jemným pieskom • 
slnečníky a ležadlá na pláži zdarma • plážový 
bar • plážové osušky (za vratný depozit) 

Šport a zábava: vonkajší bazén s divokou rie-
kou a toboganom • detské ihrisko • 8 teniso-
vých kurtov • minigolf • plážový volejbal • mi-
nifutbal • petang •  fitness • squash • hammam 
a sauna (1 x za pobyt zdarma) • vodné športy

ultra all inclusive skoré aj neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

švédskych stolov vrátane nápojov • lokálne 
alkoholické, miešané a nealkoholické nápo-
je podávané v areáli hotela • zmrzlina • v be-
ach bare na  pláži a  v  pool bare podávané 
snacky a nápoje • hotelový vodný park s to-
boganmi a šmykľavkami • hotelové anima-
cie • slnečníky a ležadlá zdarma • miniklub 

Cenník » 431

Marhaba Resort hotelový komplex
 

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.marhaba-resorts.com

Naša mienka: štvorhviezdičkový hotel z  reno-
movanej siete Marhaba postavený v  maursko 
– andalúzskom štýle s vysokým štandardom po-
skytovaných služieb vám garantuje prežitie ne-
zabudnuteľnej dovolenky. Hotelový komplex vás 
privíta fascinujúcou záhradou plnou voňavých 
kvetov a paliem, poskytujúcich príjemný tieň a vy-
snívaný oddych. Svoje telo si môžete hýčkať vo 
wellness centre a tradičnom hammame, kde po-
okrejete na tele i duši. Keď slnečný deň vystrieda 
večer, pláž vymeníte za pocit pohodlia v elegant-
ne a štýlovo zariadených hotelových izbách.

tyg Sousse

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 319 €/8 dní • od 442 €/11 dní
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
• 3 km od centra Sousse • 7 km od centra Port 
El Kantaoui • cca 25 km od letiska Monastir 

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej prístelky • rodinné 
izby (za príplatok) • individuálne regulovateľ-
ná klimatizácia • SAT TV • telefón • chladnička 
• kúpeľňa s  vaňou alebo sprchou, sušičom 
na  vlasy a  WC • trezor • balkón, resp. terasa 
s príjemným  posedením • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe • flaška vody dopĺňaná 
denne na izbu

Vybavenie hotela: elegantný hotelový 
komplex sa rozprestiera na ploche 10 hek-

tárov • vstupná hala s   recepciou • hlavná 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia • 2 lobby 
bary • pool bar • beach bar • terrace bar • 
snack bar • tri vonkajšie bazény • slnečníky a 
ležadlá zdarma • detský bazén • detská zóna 
na  hranie • Thalassotherapy a Spa centrum 
• obchod so suvenírmi • kaderníctvo • poži-
čovňa áut • wifi v celom aráli hotela zdarma 
•  miniklub • konferenčná miestnosť • sauna • 
rozľahlá záhrada • maurská kaviareň

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pláž s  jemným pieskom sa nachádza 
priamo pred hotelom • slnečníky a  ležadlá 
na  pláži i  pri bazéne zdarma • plážový bar, 

Jaz Tour Khalef  hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.jaz.travel/Tunisia

Naša mienka: v  oslňujúcom prostredí známej 
hotelovej zóny Sousse sa priamo pri širokej pie-
sočnatej pláži s tyrkysovým morom rozprestiera 
nádherný dovolenkový areál, päťhviezdičkový 
hotel Jaz Tour Khalef, ktorý je našou novinkou. 
Hotelový areál pôsobí veľmi luxusne a krásny 
bazénový komplex so šmykľavkami pre deti, ako 
aj dospelých a rozľahlá záhrada mu dodáva výni-
močný vzhľad. Umožní vám vychutnať si pravý 
relax v krásnom prostredí so skvelými možnosťa-
mi. Je výnimočným hotelom, ktorý si zaslúži len 
superlatívy. Vďaka svojej polohe ponúkne nielen 
lenošenie na pláži, ale aj možnosť  zažiť nefalšo-
vanú kultúru orientu. Nechajte sa rozmaznávať 
miestnymi špecialitami a all inclusivami služba-
mi. Oddajte sa s nami prázdninovému oddychu 
pod horúcim tuniským slnkom a prežite skvelú 
dovolenku.

Sousse
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kde sa podávajú alko aj nealko nápoje • plá-
žové osušky zdarma

Šport a  zábava: posilňovňa (za  poplatok) 
• 6 tenisových kurtov (osvetlenie za  popla-
tok) • petang • lukostreľba • šípky • stolný 
tenis • bedminton • aerobik • vodný aerobik 
• bezmotorové vodné športy • Spa centrum 
(za  poplatok) • plážový volejbal • v blízkosti 
golgové ihrisko (za poplatok) • detský klub • 
gymnastika • yoga

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov, servírované 
sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchyňe 

• neskoré raňajky • neobmedzené množ-
stvo lokálnych alkoholických, miešaných a 
nealkoholických nápojov, ktoré sú podáva-
né v jednotlivých baroch v areáli hotela, v 
lobby bare 24 hodín • v beach bare na pláži 
podávané alkoholické a nealkoholické ná-
poje • snacky, káva, čaj a koláčiky vo vyhra-
denom čase počas dňa • studené a teplé 
občerstvenie počas dňa • medzinárodné 
hotelové animačné programy • 1x za pobyt 
večera v a´la carte reštaurácii • hotelový ba-
zénový svet • miniklub • wifi v celom hote-
lovom areáli zdarma • slnečníky, osušky a 
ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma 

Cenník » 432

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 423 €/8 dní • od 585 €/11 dní
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Poloha: elegantný hotelový komplex ús-
tiaci priamo na  krásnu širokú piesočnatú 
pláž Stredozemného mora • približne 500 m 
od prístavu Port El Kantaoui s pešou zónou, 
obchodmi, kaviarňami, aquaparkom, zábav-
ným parkom a  obchodným centrom • cca 
12 km od centra Sousse • vedľa známeho gol-
fového ihriska El Kantaoui s medzinárodnou 
reputáciou

Ubytovanie: luxusne a  vkusne zariadené 
klimatizované 2-lôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky • priestrannejšie rodinné izby 
(za príplatok) • SAT TV • telefón • trezor • malá 
chladnička • wifi pripojenie na internet pria-
mo na izbe zdarma • kúpeľňa s vaňou, odde-

lené WC • župan • sušič na vlasy • balkón, resp. 
terasa s príjemným posedením 

Vybavenie hotelov: elegantná vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia Vendô-
me • tematické reštaurácie: arabská, francúz-
ska a mediteránska • lobby bar • lounge bar 
• pool bar • bazén s  dvoma vírivkami • det-
ský bazén • vnútorný bazén • Thalassothe-
rapy a Spa centrum s  rôznymi procedúrami 
(za príplatok) •  slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma • kaderníctvo • obchody so 
suvenírmi • wifi zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Concorde Green 
Park Palace hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.concorde-tunisia.com

Naša mienka: novozrekonštruovaný hotelový 
komplex sa rozprestiera priamo na  krásnej širo-
kej piesočnatej pláži a len 10 minút pešej chôdze 
od centra malebného strediska. Svojim návštevní-
kom ponúka oddych pri bazéne s  bohatým ani-
mačným programom či už pre deti alebo pre do-
spelých, kvalitnú stravu formou švédskych stolov, 
občerstvenie vo viacerých baroch a nápoje v rámci 
all inclusive. Je miestom pre skutočný oddych aj 
pre náročnejších klientov. Umožní vám vychut-
nať si pravý relax v krásnom prostredí so skvelými 
možnosťami. Široká piesočnatá pláž s  jemným 
pieskom, priezračnou čistou vodou a  miernym 
vstupom do  mora predurčuje hotel Concorde 
Green Park Palace na strávenie nezabudnuteľných 
dovolenkových chvíľ.  

Port El Kantaoui
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Pláže: rezort leží priamo pri krásnej širokej 
pláži s  jemným pieskom • ležadlá a slneční-
ky k dispozícii zdarma • pláž s pozvoľným 
vstupom do mora je vhodná pre deti i me-
nej zdatných plavcov • rôzne vodné športy 
(za poplatok) • plážové osušky zdarma

Šport a  zábava: fitness • stolný tenis • 
plážový volejbal • lukostreľba • boccia • 
tenisový kurt • vodná gymnastika • me-
dzinárodne hotelové animácie pre deti 
i  dospelých • večerné programy • miniklub 
• detské ihrisko • wellness centrum (za  po-
platok) • rôzne plážové športy (za poplatok) 
 

 ultra all inclusive skoré aj neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane nápo-
jov • neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alholických nápo-
jov miestnej výroby podávané 
v jednotlivých baroch v areáli hotela • snac-
ky, káva a  čaj vo vyhradenom čase počas 
dňa • 1x za pobyt večera v a´la carte reštau-
rácii (na základe rezervácie) • osušky, slneč-
níky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • 
hotelový bazénový svet • celodenné a ve-
černé hotelové animácie pre deti i dospe-
lých • miniklub pre deti od 4 do 12 rokov

Cenník » 432

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 442 €/8 dní • od 612 €/11 dní
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Poloha: priamo pri krásnej súkromnej pláži • 
stará časť Hammametu sa nachádza 8 km od 
hotela • v bezprostrednej blízkosti reštaurácii, 
barov a nákupných možností • 93 km od letis-
ka v Monastire

Ubytovanie: elegantne zariadené, klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
rodinné izby (za príplatok) • SAT TV • telefón • 
trezor • chladnička • kúpeľňa s príslušenstvom 
• sušič na vlasy • balkón, resp. terasa  

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou, 
zmenárňou a lobby • hlavná reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • maurská kaviareň • lobby 
bar • pool bar s reštauráciou  • lounge bar s 
terasou • detský bazén • 2 rozľahlé vonkajšie 
bazény • miniklub • obchodík so suvenírmi • 
wifi v priestoroch lobby zdarma • hotelová zá-
hrada • kaderníctvo • salón krásy • konferenč-
ná miestnosť

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na  pláži s  jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a sl-
nečníky zdarma • plážové osušky (za depozit)

Šport a  zábava: detské ihrisko • stolný te-
nis • šípky • petang • volejbal • Spa centrum 
(za  poplatok) • denné a  večerné animačné 
programy pre deti a dospelých • šípky • fitness 
• aquagym • v blízkosti hotela sa nachádzajú 
golfové ihriská • športové ihrisko 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov • lokálne alkoholické, mie-
šané a  nealkoholické nápoje podávané 
v jednotlivých baroch v areáli hotela • káva, 
čaj, snacky a koláčiky vo vyhradenom čase 
počas dňa • 1x za pobyt večera v a´la carte 
reštaurácii • slnečníky a ležadlá na pláži i pri 
bazéne zdarma • hotelové animácie pre 
deti i dospelých • miniklub

Cenník » 432

Vincci Marillia hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.vinccihoteles.com

Naša mienka: naša tohtoročná novinka - ne-
dávno rekonštruovaný hotel - Vincii Marillia sa 
nachádza v stredisku Yasmine Hammamet, zná-
mom pre jasmínove plantáže, ktoré dávajú ob-
lasti svoje meno. Situovaný je na idylickej, krás-
nej pláži, kde si môžete vychutnať aj kultúrne 
bohatstvo okolia vďaka jeho vynikajúcej polohe 
- v pešej dostupnosti od zábavného parku Carta-
ge Land a novovybudovanej Mediny. Samozrej-
mosťou sú športové možnosti a výborná tuniská 
ako aj medzinárodná kuchyňa so špecialitami zo 
všetkých kútov sveta. 

tyhHammamet Yasmine

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 364 €/8 dní • od 501 €/11 dní
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Poloha: priamo pri širokej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • len 6 km od 
strediska Nabeul a 6 km od centra mestečka 
Hammamet • 105 km od letiska Monastir

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky •  rodinné izby (za príplatok) • klima-
tizácia • telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) 
• chladnička (na vyžiadanie za poplatok) • kú-
peľňa s WC • sušič na vlasy • balkón, resp. terasa 

Vybavenie hotela: hotelový komplex sa 
skladá z 3 budov • vstupná hala s recepciou  • 
hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • lob-
by bar • snack bar pri bazéne • beach bar • SPA 
centrum (za poplatok) •  bazén pre dospelých 
• detský bazén • bazén so šmykľavkami a tobo-
ganom •  wifi na recepcii zdarma • obchodíky 
so suvenírmi • slnečníky a ležadlá pri bazéne a 
na pláži zdarma • minikub • kaderníctvo • teni-
sový kurt • amfiteáter

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: rozľahlá piesočnatá pláž • slnečníky 
a ležadlá na pláži zdarma • plážové osušky (za 
depozit) • beach bar s alko aj nealko nápojmi 
a občerstvením 

Šport a  zábava: tenisový kurt • minigolf • 
bowling • plážový volejbal • aerobik • detské 
ihrisko • široká paleta vodných športov na plá-
ži (pedále, windsurfing, kajak zdarma na zákla-
de rezervácie) • sauna • hotelové animácie pre 
deti i dospelých • biliard • fitness 

 ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

švédskych stolov vrátane nápojov • lokálne 
alkoholické  a  nealkoholické nápoje podá-
vané v určených baroch v hotelovom reži-
me • studené a  teplé občerstvenie počas 
dňa • hotelové animácie •  slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne aj na  pláži zdarma • 1x 
za pobyt večera v a´la carte reštaurácii 

Cenník » 431

Vincci Nozha  
Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.vinccihoteles.com

Naša mienka: teší nás, že vám môžeme ponúk-
nuť jeden z najlepších novozrekonštrovaných 
hotelov spoločnosti Vincci. Moderný plážový 
hotel s menším aquaparkom sa nachádza v po-
kojnej turistickej oblasti s krásnou záhradou a 
ponúka rôzne služby, ktoré zabezpečia, že hostia 
svoj pobyt využijú naplno. Do centra mestečka 
Hammamet s medinou a tradičným orientálnym 
trhom „soukom“, reštauráciami a kaviarňami sa 
dostanete taxíkom alebo vláčikom.

tyh Hammamet

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 351 €/8 dní • od 488 €/11 dní



Cícerová pasta s olivovým olejom podávaná s chlebom pita
Hummus
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KÁHIRA

Hurghada

Marsa Alam

Sahl Hasheesh

Abu Soma

Makadi bay

Hurghada
Najobľúbenejšie egyptské letovisko na  pobreží 
Červeného mora získalo svoje meno podľa rast-
liny, ktorá tu rastie od nepamäti -  Nitraria, po 
arabsky nazývanej Ghardaka. Hurghada je pre 
mnohých dovolenkárov každoročným cieľom 
pre svoju špecifickú multikultúrnu atmosféru, 
ktorú tvoria návštevníci zo všetkých kútov sveta. 
Jednou z  jeho najväčších výhod je  dostupnosť 
atraktívnych staroegyptských pamiatok - chrá-
mov v Luxore, či pyramíd v Gize, ktoré sú vzdiale-
né len niekoľko hodín jazdy. Hurghada, neustále 
sa rozširujúca pozdĺž členitého pobrežia, ponúka 
tiež rôzne spôsoby večerného vyžitia, či už na dis-
kotékach, v  nočných kluboch alebo potulkami 
centrom známeho strediska. V tohtoročnej sezó-
ne letných dovoleniek vám ponúkame výber kva-
litných hotelov, ktoré sa nachádzajú na  pobreží 
Červeného mora v  rôznych častiach tohto výni-
močného letoviska, a tak si každý z vás môže vy-
brať dovolenkový pobyt podľa svojich vlastných 
preferencií.

Sahl Hasheesh 
Moderné turistické stredisko plné exotickej zele-
ne, situované približne 25 km južne od Hurghady, 

sa buduje od roku 2007, pričom postupne by sa 
malo premeniť na najväčšie a najluxusnejšie stre-
disko v celom Egypte. Toto miesto je zatiaľ veľmi 
pokojné a  idylické, teda veľmi vhodné pre náv-
števníkov všetkých vekových kategórií alebo rodi-
ny s malými deťmi. Je tiež celoročným rajom pre 
milovníkov vodných športov, predovšetkým po-
tápania a šnorchlovania. Čisté pláže s nádherným 
bielym pieskom sú tu obmývané azúrovo mod-
rým morom, ktoré pod svojou hladinou ukrýva 
prekrásne koralové útesy. Stretnúť tam môžete 
tisíce živočíšnych druhov; pestrofarebné rybie 
húfy vás iste uchvátia svojou veľkosťou a živosťou. 
Popri celej 12 km dlhej zátoke so svetlým pieskom 
a plážami vedie palmová promenáda. V letovisku 
sa nachádzajú luxusné hotelové rezorty, golfové 
ihriská, reštaurácie a obchodíky.

Makadi Bay
Menšie stredisko Makadi Bay s  kvalitnými dovo-
lenkovými rezortami lemujúcimi pobrežie Červe-
ného mora ponúka komfortné ubytovacie služby 
a profesionálny servis. Nájdete ho približne 30 km 
smerom na juh od známejšej a rušnejšej Hurgha-
dy. Lákadlom tohto dovolenkového miesta sú 
nádherné pláže, odkiaľ môžete vyraziť objavovať 
jedinečné koralové útesy so svojím čarokrásnym 
pestrofarebným podmorským svetom. Treba spo-

menúť, že žiadne koralové pobrežie nie je bližšie 
k Európe ako egyptské. Práve koraly sú asi najväč-
ším lákadlom pre všetkých aktívnych dovolenká-
rov. 

Marsa Alam
Kedysi len malá rybárska dedinka,  v minulosti 
pomerne neznáma, sa stala svetoznámou turis-
tickou destináciou a  dôležitou súčasťou cestov-
ného ruchu v Egypte až po otvorení medziná-
rodného letiska v Marsa Alam.  Nachádza sa na 
juhovýchode krajiny, kde končí arabská púšť a za-
čína Červené more ;) a je najjužnejším letoviskom 
Egypta. Miestne pláže patria k najkrajším na svete 
a voda v mori k najčistejším. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že hotely postavené v tejto oblasti sú nové, 
ponúkajú služby na vysokej úrovni, v záhradách 
plných paliem, so širokou ponukou doplnkových 
služieb pre všetky vekové kategórie klientov. Je-
dinečná - oproti Hurghade pokojná - atmosféra, 
krása podmorského sveta Červeného mora, veľ-
kolepé koralové útesy a pestrá paleta morských 
živočíchov (vrátane morských korytnačiek, vzác-
neho dugonga - tzv. morskej kravy, či delfínov, 
ktoré sú tu častými návštevníkmi) sú lákadlom pre 
všetkých milovníkov potápania a šnorchlovania. 

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 27° 31° 35° 35° 33° 30°
More 24° 25° 26° 28° 27° 25°

Rozloha 1.001.449 km2 Populácia 95.807.135
Hlavné mesto Káhira Mena egyptská libra

Tie svojim hosťom ponúkajú služby 
a pohodlie, vďaka ktorým zažijú v kraji-
ne bájnych faraónov naozaj prekrásne 
dovolenkové okamihy. V  našej ponuke 
nájdete obľúbené a  vyhľadávané stre-
disko Hurghada s časťou Sahl Hasheesh, 
pokojnejšie letovisko Makadi Bay a  mi-
lovníkmi šnorchlovania a potápania 
 

vyhľadávanú oblasť Marsa Alam. Exklu-
zívne 4* a 5* hotely s kvalitnými (ultra) 
all inclusive službami, ktoré ponúkame, 
bezpochyby oslovia aj náročnejších 
klientov. 
Letnú dovolenku vo vždy slnečnej desti-
nácii Egypt môžete stráviť v obľúbených 
a  vyhľadávaných hoteloch patriacich 
do  prestížnych hotelových sietí, ktoré 
sú zárukou plnohodnotného dovolen-
kového servisu. Milovníci šnorchlovania 
a potápania nájdu výborné podmienky 
pre tieto športy v  letoviskách Makadi 
Bay a Marsa Alam. Červené more sa tu 
ukazuje vo svojej plnej kráse a  fascinu-
júcimi farbami potvrdzuje svoju povesť 
morského akvária. 
Hotelové rezorty vyššieho štandardu 
sme vyberali s dôrazom na prvotriedne 
služby a  dobrú polohu hotelov. Sme si 
istí, že udržiavané pláže, pestrá ponuka 
služieb a kvalita ubytovania vám zaručia 
príjemne prežité chvíle plné slnka a zá-
žitkov. Takže: Ahlan wa sahlan, alebo: 
Vitajte v Egypte!  

V údolí posvätnej rieky Níl sa začali 
pred niekoľkými tisíckami rokov 

písať dejiny ľudskej civilizácie. Jej 
život, zvyky a kultúra sú dodnes 

zahalené rúškom tajomstva, ktoré 
sa od nepamäti snažili odkryť 
starovekí i novovekí bádatelia 

a archeológovia. Dnešný Egypt sa 
však môže pýšiť aj úplne odlišným 

svetom moderných letovísk 
s bohatým výberom čarokrásnych 

hotelových komplexov, ktoré 
vyrástli na pobreží Červeného mora.

Kushari Mawlid Halawa
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Poloha: nachádza sa medzi letoviskami Hur-
ghada a El Gouna • cca 6 km od El Gouny • cca 
17 km od letiska • pri vlastnej pláži s mólom

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • LED SAT TV • klimatizácia • 
telefón • trezor • minibar (za poplatok) • kúpeľ-
ňa s vaňou alebo so sprchovým kútom • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa • priestrannejšie 
rodinné izby pre 4 osoby (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia s 24 h lobby barom • lekár (na vyžiadanie) • 
lekáreň • internet a wifi (za poplatok) • Terrace 
bar • 3 pool bary • hlavná reštaurácia • 4 a´la 
carte reštaurácie (libanonská, talianska, ruská 
a čínska) • BBQ a plážová reštaurácia • 4 bazény 
(ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • jacuzzi 
• bazén pre deti a  šmykľavky • detský klub 
a detské ihrisko • nákupná arkáda s obchodík-
mi • amfiteáter • Health club (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká a  priestranná piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do  vody (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma) • vstup do mora 
aj po schodíkoch z móla na ľavej strane pláže 
• na móle sa nachádzajú ležadlá a slnečníky 

Šport a  zábava: denné športové animácie 
s hotelovými animátormi • plážový volejbal • 
vodné pólo • šach • detská diskotéka • večer-
né show • diskotéka (nápoje sú spoplatnené) 
• vodné športy a kite centrum (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • skoré raňajky, nesko-
ré večere, polnočný snack • popoludní 
zmrzlina, káva a  čaj • miestne alkoholické 
a  nealkoholické nápoje a  občerstvenie sú 
podávané v časoch stanovených hotelom • 
večera v  a´la carte reštaurácii (rezervácia 
vopred)  

Cenník » 433

Nubia Aqua 
Beach Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.nubia-resort.com

Naša mienka: obľúbený hotel nájdete na pobre-
ží Červeného mora, medzi známymi letoviskami 
Hurghada a  El Gouna, pri vlastnej piesočnatej 
pláži. Centrálnu časť hotelového areálu tvorí 
bazénový komplex obklopený terasami na  sl-
nenie s  pool barmi, ponúkajucimi občerstvenie 
a  nápoje, nechýba ani detský bazén, šmykľavky 
v hotelovom aqua parku, či detský miniklub s ak-
tivitami určenými pre najmenších dovolenkárov. 

tyhHurghada

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 319 €/8 dní 
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Poloha: severne od letoviska Hurghada, cca 
7 km od  starého centra Dahar •  priamo pri 
vlastnej pláži • cca 15 km od medzinárodné-
ho letiska v Hurghade

Ubytovanie: štandardne zariadené, 
priestranné 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky • klimatizácia • trezor • telefón • mi-
nibar (za poplatok) • SAT TV • kúpeľňa so spr-
chovým kútom, resp. s  vaňou a  WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • zmenáreň • wifi a internetová 
kaviareň (za poplatok) • 2 reštaurácie • Swan 
Lounge bar •  bar pri bazéne La Siesta •  La-
guna Pub • reštaurácia a bar Oasis • 2 bazény 
a  samostatný detský bazén (ležadlá, osušky 
a  slnečníky zdarma) •  detský klub a  detské 
ihrisko •  hotelové obchodíky • spa centrum 
(masáže, sauna a parný kúpeľ za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pekná piesočnatá pláž vybavená spr-
chou • pozvoľný vstup do mora • plážový bar 
• ležadlá, osušky a slnečníky (zdarma) 

Šport a  zábava: stolný tenis •  minifutbal 
•  šipky •  boccia •  fitnes a  tenis (počas dňa 
zdarma) •  biliard (za  poplatok) •  denné ani-
mácie (aerobik, vodné pólo, plážový volej-
bal) a večerný program • spa center (za po-
platok) • potápačské centrum a vodné športy 
(za poplatok) • hotelový animačný program

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane miestnych 
nápojov • občerstvenie, alkoholické a neal-
koholické nápoje v  baroch hotela počas 
dňa •  polnočné občerstvenie • ležadlá, 
osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži 
• vybrané športové aktivity

Cenník » 433

Palm Beach Resort hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.palmbeach-hurghada.com

Naša mienka: príjemná atmosféra hotela s 
takmer rodinnou pohodou je dôležitým dovo-
lenkovým benefitom. Hrejivé lúče egyptského 
slnka si tu s radosťou vychutnajú klienti všetkých 
vekových kategórií, pričom kvalita all inclusive 
služieb nesklame ani náročnejších. Relax na krás-
nej piesočnatej pláži, chránenej tieňom paliem, 
môžete vymeniť za účasť na športových a zábav-
ných aktivitách, ktoré pre vás pripravili vždy dob-
re naladení hoteloví animátori. Vynikajúce pod-
mienky tu nájdu aj priaznivci vodných športov, 
predovšetkým potápania.

tyg Hurghada

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 338 €/8 dní 
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Poloha: rozľahlý hotelový komplex situova-
ný v  letovisku Makadi Bay • pri vlastnej pie-
sočnatej pláži • cca 35 minút od letiska

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia • telefón • minibar (za  poplatok) • 
SAT TV • trezor • kúpeľňa s vaňou, resp. so spr-
chovým kútom a WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa s posedením  

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia s lobby barom • wifi (zdarma) • interneto-
vá kaviareň (za poplatok) • nákupná arkáda • 2 
hlavné reštaurácie s terasami • ázijská, talian-
ska, mexická, stredomorská a rybia á´la carte 
reštaurácia • diskotéka • bary pri bazénoch 
a na pláži • bazény so slnečnými terasami (le-
žadlá, matrace, osušky a slnečníky zdarma) • 
viacero bazénov pre deti • hotelový aquapark 
• detské ihrisko s detský klub • banka, zmená-
reň a bankomat

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom • v blízkosti pláže sa nachádza koralový 
útes • ležadlá, osušky a slnečníky (zdarma)

Šport a  zábava: tobogany • biliard (za  po-
platok) • 4 tenisové kurty • stolný tenis • futbal 
• Health Club (masáže, sauna, jacuzzi, parný 
kúpeľ - za poplatok) • fitnes • hotelové animá-
cie • plážový volejbal • potápačské centrum 
a vodné športy na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov •  ľahké občerstve-
nie a  nápoje v  baroch hotela počas dňa • 
popoludňajší čaj, káva a koláčiky • ležadlá, 
matrace, osušky a  slnečníky pri bazénoch 
a na pláži • vybrané športové aktivity

Cenník » 434

Sunrise Royal Makadi Aqua 
Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.sunrise-resorts.com

Naša mienka: k dlhodobo najobľúbenejším do-
volenkovým cieľom v  tejto časti Egypta patrí 
bezpochyby hotelový rezort Sunrise Royal Ma-
kadi Aqua Resort. Pre hostí všetkých vekových 
kategórií má bohatú ponuku aktivít. Návštev-
níci ocenia niekoľko členitých bazénov a  hote-
lový aquapark. K  dispozícii je all inclusive servis 
s  množstvom doplnkových služieb, ako naprí-
klad možnosť navštívenia viacerých tématicky 
ladených reštaurácií, snack barov a pool barov.

tzhMakadi Bay

animácieanimácie

hotelovéhotelové

d 462 €/8 dní 
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n
Poloha: v  exkluzívnej časti Sahl Hasheesh, 
priamo pri nádhernej piesočnatej pláži a pro-
menáde • hlavná hotelová časť a 3 vedľajšie 
časti v krásnej hotelovej záhrade • 18 km juž-
ne od medzinárodného letiska v Hurghade 

Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky  • klimatizácia • trezor • telefón • SAT 
TV • minibar (2 fľaše vody a vybrané nealko 
nápoje 1 x za týždeň zdarma)  • kúpeľňa s va-
ňou alebo sprchový kút a WC • sušič na vlasy 
• wifi (za poplatok) • čajový a kávový set • bal-
kón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: hlav-
ná  budova so vstupnou halou a recepciou 
• reštaurácia s terasou • a´la carte reštaurácia 
• lobby bar • bary pri bazéne •  orientálna ka-
viareň •  disco bar • bankomat • nákupná arká-
da • konferečná miestnosť • 2 bazény • detský 
bazén • sauna, jacuzzi, masáže (za poplatok) • 
beauty centrum •  wifi v lobby (zdarma) • služ-
by lekára (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna, 200 m dlhá piesočnatá pláž s 
pozvoľným vstupom do mora • sprcha medzi 
bazénom a plážou • plážový bar • ležadlá i sl-
nečníky na pláži a pri bazénoch zdarma 

Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie • biliard •  stolný tenis •  šipky • plá-
žový volejbal • boccia • za poplatok: vodné 
športy na pláži •  požičovňa bicyklov • služby 
potápačského centra 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov • ľahké občerstve-
nie počas dňa v hotelom vyhradených 
hodinách • popoludní káva, čaj, zákusky, 
zmrzlina • ležadlá, osušky a slnečníky • wifi 
v priestoroch lobby 

Cenník » 434

Old Palace Resort 
hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.oldpalaceresort.com

Naša mienka:  novinka v našej ponuke, kom-
plex Old Palace Resort, ponúka všetko, na čo si 
len spomeniete a pobyt v ňom bude jedinečným 
a neopakovateľným zážitkom, o čom svedčia 
i vynikajúce hodnotenia mnohých cestovateľ-
ských portálov. Krásna pláž s bezproblémovým 
prístupom ku krištáľovo čistým tyrkysovým vo-
dám Červeného mora, služby na vysokej úrovni, 
skvelý animačný program a v neposlednom rade 
chutná strava určite očaria všetky vaše zmysly. 

tyg Sahl Hasheeshod 449 €/8 dní 
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Poloha: v pokojnej oblasti Sahl Hasheesh pri 
prekrásnom zálive • priamo na pláži • 23 km od 
letiska v Hurghade  

Ubytovanie: priestranné 2–lôžkové izby s 
možnosťou až 2 prísteliek • SAT TV • telefón • 
trezor • minibar (denne fľaša vody) • set na prí-
pravu kávy a čaju • klimatizácia • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • balkón 
alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • lobby bar • kaviareň v lob-
by otvorená 24 hod •  hlavná reštaurácia • a´la 
carte reštaurácie • 2 bary pri bazéne • plážový 
bar • disco bar •  shisha bar (za poplatok) •  2 
vonkajšie bazény • 2 detské bazény • malý aqu-
apark (tobogany a šmykľavky:  6 pre dospelých, 
4 pre deti)  • zmenáreň •  fitnes • sauna, vírivka 
a masáže (za poplatok) • salón krásy a kader-
níctvo (za poplatok) • obchodíky • wifi pripo-
jenie v lobby zdarma • internetová kaviareň (za 
poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  široká piesočnatá pláž priamo pri ho-
teli • plážový bar • ležadlá, matrace, slnečníky a 
osušky (zdarma)

Šport a zábava: aerobik • vodný aerobik • tenis 
(za poplatok) • stolný tenis • lukostreľba • šipky 
• boccia •  biliard (za poplatok) • lekcie tanca • 
vodné športy na pláži • škola potápania (za po-
platok) •  fitnes centrum  •  hotelové animácie • 
miniklub • detské ihrisko  

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bufetu vrátane 

nápojov  • 1x za pobyt večera v a´la carte 
reštaurácii  • detské menu • lokálne alko- a 
nelkoholické nápoje • snacky a občerstvenie 
počas dňa v hotelom vyhradených hodi-
nách • plážový bar • bar pri bazéne • slneční-
ky, ležadlá, plážové osušky  

Cenník » 434

Pyramisa 
Beach Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.pyramisaegypt.com

Naša mienka: obľúbený hotelový rezort, vsade-
ný do veľkolepej záhrady s celkovou plochou 
120 000 m2, ktorá je plná paliem, na lukratívnom 
mieste zálivu Sahl Hasheesh je miestom, kde si 
oddýchnu detskí i dospelí klienti. Jedinečná at-
mosféra, priestranné a moderné priestory, krásna 
pláž a komplexné hotelové služby robia tento ho-
tel atraktívnym pre všetkých milovníkov pokojnej 
dovolenky, pričom od centra Sahl Hasheesh je to 
len pár krokov po plážovej promenáde.

tyhSahl Hasheesh

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 397 €/8 dní 
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Poloha: luxusný rezort nachádzajúci sa len 
20 km južne od  Hurghady, v  modernej čas-
ti Sahl Hasheesh • priamo pri vlastnej pláži 
s mólom • pred hotelom vedie niekoľko km 
dlhá promenáda tiahnúca sa celým zálivom 

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou 2 prísteliek • klimatizácia • trezor • te-
lefón • minibar (fľaša vody denne a naplnenie 
nealko nápojmi 1x týždenne) • LCD SAT TV • 
internet (za  poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • balkón, resp. te-
rasa • výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • lobby bar otvorený 24 h 
• zmenáreň • hlavná reštaurácia • mexická a ta-
lianska a´la carte reštaurácia (večera raz za po-
byt na základe rezervácie vopred) • 3 bazény 
(ležadlá, osušky a  slnečníky zdarma) • bar pri 
bazéne • detský bazén • Health Club (sauna, 
parný kúpeľ, masáže za poplatok) • vonkajšie 
jacuzzi • wifi v hotelovej lobby (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s  koralovým pod-
ložím (odporúčame obuv do  vody) • vstup 
z móla do lagúny s piesočnatým dnom, ale-
bo ku koralom (ležadlá, osušky a  slnečníky 
zdarma) • vodné športy (za poplatok)

Šport a  zábava: plážový volejbal • šipky • 
boccia • stolný tenis • videohry (za poplatok) 
• fitnes • biliard •  požičovňa bicyklov (za po-
platok) • stolný tenis 2h /týždeň /izba (zdar-
ma) • animácie 

ultra all inclusive skoré raňajky, raňajky, 
obedy a večere formou 

švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a  miestnych alkoholických nápojov •  ob-
čerstvenie a  nápoje vo vyhradenom čase 
(snacky, ovocie, koláčiky, zmrzlina) • pol-
nočné občerstvenie • ležadlá, osušky a sl-
nečníky pri bazénoch, na pláži a na móle 

Cenník » 434

Tropitel Sahl 
Hasheesh hotelový komplex  

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.tropitelhotels.com

Naša mienka: moderný dovolenkový rezort Tro-
pitel Sahl Hasheesh dávame do pozornosti nároč-
ným klientom. Všetkých očarí súzvukom kvalit-
ných služieb, maximálneho pohodlia a komfortu, 
ktoré vás tu budú obklopovať na každom kroku. 
Príjemné chvíle oddychu si môžete vychutnávať 
v prekrásnom areáli popretkávanom bazénmi so 
slnečnými terasami, či na  slnkom zaliatej pláži. 
Ponúka ideálne podmienky pre šnorchlovanie v 
pieskovej lagúne obklopenej koralmi. 

tyh Sahl Hasheesh

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 429 €/8 dní
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Poloha: v udržiavanej hotelovej záhrade pria-
mo pri pláži •  cca. 20 km od letiska Marsa Alam 
• 5 km severne od zátoky Abu Dabbab   

Ubytovanie: izby v hlavnej budove a priľah-
lých budovách • 2–lôžkové izby s možnosťou 
prístelky • väčšie rodinné izby s možnosťou 2 
prísteliek (za príplatok) • SAT TV •  wifi (za po-
platok ) • trezor • minibar (denne fľaša vody na 
izbu) •  klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa s WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou •  hlavná reštaurácia s terasou • 
2 a´la carte reštaurácie • 3 bary • tzv. „shisha cor-
ner“  (za poplatok) •  2 bazény • detský bazén 
• 3 tobogany • lazy river •  bankomat • welnes 
centrum - masáže, sauna, parný kúpeľ, vírivka 
(za poplatok) • fitnes centrum •  kaderníctvo (za 
poplatok) •  obchodná arkáda • lekáreň • wifi 
pripojenie v lobby zdarma  • detský klub Trixie •  
lekár (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká pláž s koralovým podložím • 
vstup do mora z móla • ležadlá, slnečníky a 
osušky na pláži i pri bazéne zdarma 

Šport a zábava:  plážový volejbal • šipky • vod-
né pólo • aerobik • stolný tenis • boccia •  biliard  
• medzinárodné hotelové animácie • detský 
klub Trixie • detské ihrisko • škola potápania a 
šnorchlovania (za poplatok)

ultra all inclusive  raňajky, obedy a večere 
formou bufetových sto-

lov vrátane nápojov   • tematické večere • lo-
kálne nápoje (nealko a teplé nápoje, miestne 
pivo a alkoholické nápoje, koktejly,  víno len  
počas obedov a večerí)  • neskoré raňajky, 
snacky, zmrzlina a občerstvenie počas dňa 
• slnečníky, ležadlá, plážové osušky pri ba-
zéne a na pláži

Cenník » 435

Happy Life  
Beach Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.threecorners.com

Naša mienka: hotel renomovanej siete Three 
Corners - Happy Life Beach Resort - ponúka celý 
rad dovolenkového vyžitia s dôrazom na šport, 
ako aj relax a odpočinok. Elegantný a rozľahlý 
areál, upravená záhrada s bazénmi a toboganom, 
priestranné izby, all inclusive služby, pestrý výber 
doplnkových aktivít, čisté more a pohodová at-
mosféra, iste oslovia všetky vekové kategórie 
klientov, nevynímajúc rodiny s deťmi a milovní-
kov šnorchlovania.

tyhMarsa Alam

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 319 €/8 dní 
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Poloha: v udržiavanej hotelovej záhrade •  8 
km od letiska Marsa Alam • 10 km od svetozná-
meho jachtárskeho prístavu Port Ghalib  

Ubytovanie: 2 – lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • rodinné izby (za príplatok) • SAT TV 
• telefón • wifi (za poplatok) •  trezor • minibar 
(za poplatok) • klimatizácia • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • balkón alebo 
terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • lobby bar • hlavná reštau-
rácia • a´la carte reštaurácia (za poplatok) • 4 
bary • 2 bazény • detský bazén •  bankomat • 
fitnes • masáže, sauna, vírivka  (za poplatok) •  
salón krásy  (za poplatok) • nákupná arkáda • 
wifi pripojenie v lobby zdarma • herňa pre deti 
• detský klub Trixie  • aquapark  so šmykľavkami 
a toboganmi s časťou vyhradenou pre deti v 
tesnej blízkosti hotela 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká súkromná piesočnatá pláž s ko-
ralovým podložím • vstup do mora z móla • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky na pláži i pri 
bazéne zdarma   

Šport a zábava:  plážový volejbal • šipky • vod-
né pólo • aerobik • stolný tenis • boccia • aqua-
park so šmykľavkami a toboganmi  •  biliard  (za 
poplatok) • hotelové animácie • detský klub • 
herňa pre deti a detské ihrisko • škola potápa-
nia a šnorchlovania (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bufetu vrátane 

nápojov • tématické večere • lokálne nealko- 
a alkoholické nápoje- víno, pivo, koktejly, 
teplé nápoje • snacky a občerstvenie počas 
dňa • zmrzlina pre deti • slnečníky, ležadlá, 
plážové osušky pri bazéne a na pláži • detský 
aquapark

Cenník » 435

Sea Beach Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.threecorners.com

Naša mienka: či už máte v pláne objavovať krá-
su podmorského sveta Červeného mora, uží-
vať si dosýtosti zábavu v aquaparku alebo lúče 
úžasného egyptského slnka v subtropickej zá-
hrade pri bazénoch či na pláži, hotel Sea Beach 
Resort je tým pravým miestom pre všetkých, od 
najmenších až po tých najstarších.  Nie nadarmo 
je tento obľúbený hotel  nositeľom ocenení od 
mnohých významných cestovateľských portá-
lov. Zárukou skvelej dovolenky vám bude jeho 
príslušnosť k známej a prestížnej hotelovej sieti 
Three Corners.

tyh Marsa Alam

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 338 €/8 dní 
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Poloha: priamo pri súkromnej piesočnatej 
pláži v oblasti Port Ghalib • 8 km od letiska Mar-
sa Alam • cca. 600 m od zátoky Umm El Ros s  
častým výskytom dugonga morského 

Ubytovanie: 2 – lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • rodinné izby - 2 miestnosti odde-
lené posuvnými dverami  (za príplatok) •  SAT 
TV •  telefón •  trezor • minibar (za poplatok) •   
klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
WC, sušič vlasov) •  balkón alebo terasa s po-
sedením  

Vybavenie hotelového komplexu: hlavná 
budova a hotelové vilky • vstupná hala s recep-
ciou a posedením • 5 barov •  hlavná reštaurácia 
• plážová reštaurácia  •  3 a´la carte reštaurácie 
(za poplatok) • 2 bazény • 1 detský bazén • von-
kajšia vírivka • bankomat • spa centrum, sauna, 
parný kúpeľ, masáže (za poplatok) • salón krásy 
a kaderníctvo (za poplatok) •  niekoľko obcho-
díkov • lekár • lekáreň • wifi pripojenie v lobby 
bare a  Peanuts bare zdarma 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna piesočnatá pláž s koralovým 
útesom a lagúnou • vstup do mora aj  z móla 
• ležadlá, slnečníky i plážové osušky zdarma • 
sprchy a toalety na pláži 

Šport a zábava: fitnes centrum • šipky • boccia 
• stolný tenis • volejbal • vodné športy na plá-
ži • animačný program • detský klub pre deti • 
detské ihrisko •  jazda na koňoch a  ťavách (za 
poplatok) • škola potápania a šnorchlovania (za 
poplatok) • bohatý animačný program

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bufetu vrátane 

nápov • tématické večere • lokálne nealko a 
alkoholické nápoje • káva, čaj, koláčiky,  snac-
ky a občerstvenie počas dňa • slnečníky, le-
žadlá, plážové osušky zdarma • plážová 
reštaurácia • wifi pripojenie v lobby

Cenník » 435

Fayrouz Plaza 
Beach Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.threecorners.com

Naša mienka: vyhľadávaný a oceňovaný rezort, 
umiestnený  v priestrannej záhrade, ležiaci len na 
skok od prístavu Port Ghalib, vám ponúkne oča-
rujúci výhľad na Červené more. Jedinečnosťou je 
jeho poloha neďaleko zálivu Mubarak s výskytom 
morských korytnačiek a vzácneho dugonga, ku 
ktorému sa dostanete po pár minútach chôdze.  
V kombinácii s komfortom rezortu a jeho služ-
bami na veľmi vysokej úrovni,  prežijete krásnu 
dovolenku pod egyptským slnkom.

tyhMarsa Alam

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 468 €/8 dní 



337EGYPT

Poloha: v kľudnej oblasti v hotelovej záhrade 
•  cca 300 m od svetoznámej pláže  zálivu Abu 
Dabbab dostupnej i hotelovým vláčikom •  30 
km od letiska Marsa Alam

Ubytovanie: 2 – lôžkové izby s 1 prístelkou • 
rodinné izby (za príplatok) • SAT TV • telefón • 
rádio • pripojenie na internet (za poplatok) • 
trezor • minibar (za poplatok) • set na prípravu 
kávy a čaju • klimatizácia • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • balkón alebo te-
rasa s príjemným posedením  

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • lobby bar 24 hod • hlavná 
reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie (za popla-
tok) • beduínska kaviareň (za poplatok) • bar pri 
bazéne • plážový bar • 4 bazény • detský bazén 
• zmenáreň • bankomat • služby práčovne (za 
poplatok) • fitnes centrum • masáže (za popla-
tok) • salón krásy a kaderníctvo (za poplatok) • 
nákupná arkáda • wifi pripojenie 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  hotelová piesočnatá pláž s koralovým 
podložím cca 300 m od hotela (od bazéna pre-
máva na pláž hotelový vláčik) • ležadlá, slneční-
ky a osušky (zdarma)

Šport a zábava: fitnes centrum • biliard •  stol-
ný tenis • plážový volejbal • aerobik • hotelové 
animácie • detský klub • detské ihrisko • škola 
potápania a šnorchlovania (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bufetu vrátane 

nápojov • detské menu • lokálne nealko a al-
koholické nápoje • snacky a občerstvenie 
počas dňa • plážový bar • bar pri bazéne • 
polnočné občerstvenie • zmrzlina • slneční-
ky, ležadlá, plážové osušky pri bazéne a na 
pláži • hotelový vláčik na pláž • wifi pripoje-
nie v areáli

Cenník » 435

Hilton Marsa Alam  
Nubian Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.hilton.com

Naša mienka: objavte nedotknuté koralové 
útesy i krásne piesočnaté pláže zálivu Abu Da-
bbab pri pobyte v luxusnom all inclusive rezor-
te svetoznámej hotelovej siete Hilton. Získa si 
Vás vysokým štandardom služieb ako aj vysoko 
profesionálnym prístupom personálu.  Hotel 
odporúčame rodinám s deťmi, ale i nadšencom  
šnorchlovania, ktorí môžu pozorovať úžasný 
podmorský svet aj s tzv. morskými kravami  „du-
gong“ či morskými korytnačkami. 

tyh Marsa Alam

animácieanimácie

hotelovéhotelové

od 462 €/8 dní 
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Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al Khaimah

Dubaj
Najväčším turistickým lákadlom a nákupným rajom 
je Dubaj, jeden z emirátov v Spojených Arabských 
Emirátoch. Mesto Dubaj rozdeľuje morský záliv 
The Greek na dve hlavné časti: Bur Dubaj a Deira. 
Nachádzajú sa tu pláže a  luxusné plážové hotely. 
Vysoké mrakodrapy, majestátne hlavné triedy plné 
zelene a luxusné domy, to sú charakteristické znaky 
Dubaja. Obrovské bohatstvo umožnilo vybudova-
nie 4 umelých polostrovov. Tri sú v  tvare paliem 
– známe ako Palm Islands a jedno oválne súostro-
vie má názov The World. Dubaj je neobyčajným 
mestom na  severe Arabského polostrova. Rozkla-
dá sa na pobreží Perzského zálivu a  je to doslova 
mesto protikladov. Stretáva sa tu starobylé mesto 
s  romantickými uličkami voňajúcimi korením 
a  blýskajúcim sa zlatom, s  novým mestom s  naj-
modernejšou architektúrou, mrakodrapmi a  vša-
deprítomným luxusom. Dubaj je tiež emirátom 
s  rovnakým menom Spojených Arabských Emirá-
tov, je krajinou, ktorá zbohatla vďaka ťažbe ropy, 
obchodnému a turistickému ruchu. Luxus je všade 
okolo vás a je nevídaný a nezabudnuteľný. Dubaj je 
právom označovaný ako zlatý emirát alebo nákup-
ný raj. Nízke dane a množstvo nákupných centier 
zaručujú, že si každý vyberie pre seba to najzaují-
mavejšie. Desiatky výškových budov s originálnou 

architektúrou, nešetriacou na  zlatých detailoch, 
vytvárajú známu panorámu mesta, kde prvenstvo 
jednoznačne patrí najvyššej budove sveta - 828 
metrov vysokej Burj Khalifa. Kto sa chce na  „mra-
venisko pod sebou“ pozrieť z vyhliadkovej plošiny 
na vrchole, musí mať spravenú rezerváciu vopred.

Ras Al Khaimah
Je najsevernejší emirát a  často býva považovaný 
tiež za  najkrajší. Dramatická panoráma vyprahnu-
tého pohoria Hajar prechádza do  dún červeného 
piesku a  končí v  tyrkysovo modrom mori. Náj-
dete tu púšť, more, hory aj úrodné údolia. Ras Al 
Khaimah susedí s  Ománom, ktorý zaberá severný 
polostrov Musandam – ideálne miesto na  po-
zorovanie delfínov a  veľrýb. V  Ras Al Khaimah sa 
nachádza dôležitý prístav Mina Saqr, ale aj úrodné 
údolia, kde sa dobre darí poľnohospodárstvu. 
Vďaka tomu zásobujú okolité Emiráty zeleninou 
a  ovocím. Dôležitú úlohu zohráva aj rybolov. 
Ras Al Khaimah má vďaka strategickej polohe pri 
Harmuzskom prieplave omnoho bohatšiu históriu 
ako ostatné Emiráty. V stredoveku sa tu nachádzal 
dôležitý obchodný prístav Julfar, kde sa narodil jeden 
z  najväčších arabských moreplavcov Ibn Mádžid.
Hlavné mesto Ras Al Khaimah sa rozprestiera okolo 
morského zálivu. Najväčšia pamiatka mesta, stará 
pevnosť, dnes slúži ako múzeum. Rozkladá sa 

v  západnej časti mesta medzi obchodmi, úradmi 
a rezidenčnými štvrťami. Samotné staré mesto nie 
je veľmi veľké, ale určite stojí za  pozornosť. Náj-
dete tu okrem iného tradičné obchodíky a stánky 
s  klasickým sortimentom, ako sú koberce, látky, 
šperky, voňavky a  ďaľšie suveníry. V  porovnaní 
s  ostatnými emirátmi tu nie je toľko turistov 
a  tiež ceny sú o  niečo priaznivejšie. Behom pár 
rokov bolo vybudované na  hore Jebel Jais ob-
rovské lyžiarské stredisko. Je to prvý areál v Perzs-
kom zálive. Umelý sneh sa tu v  zime bez problé-
mov udrží vďaka dostatočnej nadmorskej výške. 

Abu Dhabi
Táto kozmopolitná metropola predstavuje 
významné bankové a  obchodné centrum kra-
jiny s  krásnymi zelenými parkami a  pieskovými 
plážami. Mesto si dodnes zachovalo tiež časť svojej 
starobylej minulosti ako sú paláce, mešity či zau-
jímavú najstaršiu časť Batin, avšak mesto ponúka 
aj modernú architektúru. Abu Dhabi je rušným 
veľkomestom žijúcim svojim vlastným životom, 
mestom, ktoré nikdy nespí. Je tiež kozmopolitným 
mestom s množstvom krásnych budov, luxus-
ných hotelov a projektov, ktoré vám podobne 
ako v susednom Dubaji doslova vyrazia dych.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 32° 34° 38° 39° 35° 33°
More 26° 27° 29° 30° 29° 26°

Rozloha 83.600 km2  Populácia  9 346 000
Hlavné mesto Abu Dhabi  Mena dirhám

Exotika s vôňou orientu, miestne kultúr-
ne tradície, ostrovy v tvare paliem, mra-
kodrapy, luxusné hotely so službami 
na  špičkovej úrovni, krištáľovo modré 
more, pláže s bielym pieskom, luxusné 
golfové ihriská, majestátne hory, výlety 
do slnkom zaliatej púšte, nezabudnuteľ-
né potápanie, lyžovanie na piesočných 
dunách, moderné architektonické stav-
by, luxusné obchody s odevmi, šperky, 
miestna exotická kuchyňa a  mnoho 
ďalšieho. To všetko vám môžu Spojené 
arabské emiráty dopriať a prežijete tak 
fantastickú dovolenku, na  ktorú sa ne-
zabúda. Hovorí sa im aj Emiráty dvoch 
žralokov a  piatich rybičiek. Spojené 
arabské emiráty sa skladajú zo siedmich 
emirátov, pričom najbohatšie sú Dubaj 
a Abu Dhabi, považované za žralokov. 

Emiráty zažili v posledných rokoch veľ-
ký rozmach, ku ktorému prispeli nálezy 
ropných ložísk v  60. rokoch minulého 
storočia. Spojené arabské emiráty sa 
v súčasnosti menia raketovým tempom. 
Je to zmes všetkého - národností, názo-
rov, náboženstiev, obchodov, výrobkov, 
služieb, tovarov, oblečenia, životných 
štýlov....

Ak máte nesplnený sen užívať si luxus, 
tak neváhajte a prežite tento živý sen 

na vlastnej koži! Spojené arabské emiráty 
sú jedna z najluxusnejších krajín na svete 

s megalomanskými projektami.  Pre 
všetkých, ktorí holdujú slniečku a opálenej 

koži, sú tu nádherné pláže. Zabudnite 
na preplnené pláže, v arabských emirátoch 
to nehrozí! Je tu pokoj naviac s príjemnou 

obsluhou na pláži. Luxusné hotely Vám 
poskytnú pohodový oddych a ich kvalitné 

služby predčia vaše očakávania.  
Ahlan wa sahlan – vitajte !

Hummus Datle
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Poloha: elegantný hotelový areál sa nachá-
dza priamo na  800 m dlhej súkromnej pie-
sočnatej pláži • 2 km od nákupného centra Al 
Hamra Mall 

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek v izbách typu stan-
dard chalet v novozrekonštruovanom bloku 
hotelového areálu • SAT TV • klimatizácia • 
trezor (zdarma) • kúpeľňa s príslušenstvom • 
sušič na vlasy • balkón, resp. terasa • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe • minibar (vybra-
né položky zdarma) • wifi na izbe (zdarma) 

Vybavenie hotela: hotelový komplex pozo-
stáva z centrálnej recepcie a priľahlých blo-
kov • hlavná reštaurácia Oasis • Coconat Grove 
beach bar • Cabana bar • Waikiki pool bar • Al 
Nakheel Coffe shop s kaviarňou (za poplatok) 
• Zula bar s biliardom (za poplatok) • 3 von-
kajšie bazény, z toho jeden so šmykľavkami • 
detský bazén • fitness • hotelové Spa centrum 
a salón krásy (za poplatok) • obchodíky 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna dlhá piesočnatá hotelová pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, sl-
nečníky a plážové osušky (zdarma) • plážový 
bar, kde sa podávajú alko aj nealko nápoje

Šport a zábava: fitness • tenisové kurty • det-
ské ihrisko • areobik • plážový volejbal • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • hotelové ani-
mácie

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • lokálne alkoholické, 
miešané a nealkoholické nápoje v baroch 
hotela vo vybraných hodinách • v pool bare 
popoludňajšie snacky (pizza, burgery, šalá-
ty,..) • káva, čaj a  koláče vo vyhradenom 
čase v areáli hotela • nočný snack • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma 

Cenník » 436

Smartline 
Beach Resort hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.smartlinehotels.com

Naša mienka: exkluzívny hotel Smartline Beach 
Resort, naša skvelá novinka, patril v predošlej 
sezóne do hotelovej siete Bin Majid. Vynikajúce 
služby a bezprostredná blízkosť nádhernej 800 m 
dlhej pláže hotelového rezortu vás uchvátia svo-
jou výnimočnou krásou. Atraktívnym vodným 
parkom, bohato prestretými bufetovými stolmi a 
profesionálnymi službami budete hýčkaní počas 
celého pobytu. Na tomto výnimočnom mieste sa 
stane z každého vášho dňa jedinenčný zážitok.

tuhRas Al Khaimah od 728 €/8 dní • od 986 €/11 dní
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Poloha: luxusný komplex známej hotelovej 
siete sa nachádza v letovisku Abu Dhabi pria-
mo pri pláži • vzdialený od medzinárodného 
letiska v Dubaji 90 min. • v pešej vzdialenosti 
od nákupných možností a atrakcií

Ubytovanie: 2-lôžkové luxusné izby s  mož-
nosťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa s prí-
slušenstvom • sušič na vlasy, župan • LCD TV • 
možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • trezor • 
minibar (za poplatok) • možnosť izieb s výhľa-
dom na more (za príplatok) • wifi (za poplatok)

Vybavenie hotela: veľkolepá recepcia so 
zmenárňou • reštaurácia Bocca s  talianskou 
kuchyňou • reštaurácia Vasco ś • japonská 
reštaurácia Toki • Jazz Bar • hlavná reštaurácia 
La Terrazza • plážový klub Escape • bar He-
mingway ś • čínska reštaurácia Royal Orchid • 
coffee lounge Vienna Plaza • detský bazén • 2 
bazény • wifi v priestoroch lobby zdarma • Hil-
tonnia Beach Club, kde sa podáva občerstve-
nie a nápoje • miniklub • multifunkčné ihrisko 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: priamo pri hoteli nádherná 11 km 
dlhá piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do  mora, prepojená s  hotelom podchodom 
• ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma 

Šport a  zábava: fitness • plážový volejbal • 
boccia • športové programy počas dňa • Spa 
centrum (za poplatok) • aerobik • živá hudba 
• tenisový kurt • šípky • stolný tenis • biliard • 
golfové ihrisko (za poplatok) • vodné športy 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • snacky • 
káva, čaj, minerálka, nealkoholické nápoje, 
džúsy, alkoholické nápoje miestnej výroby, 
víno, pivo, gin, vodka, rum, whisky • detský 
miniklub • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
a  na  pláži • využívanie bazénov a  tobogá-
nov v Hiltonnia Beach Clube zdarma

Cenník » 437

Hilton Abu Dhabi hotel  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.hilton.com

Naša mienka: okúzľujúci hotel Abu Dhabi zo 
známej prestížnej siete hotelov Hilton sa nachá-
dza v centre hlavného mesta Abu Dhabi s krás-
nym výhľadom na Arabský záliv. Rozprestiera sa 
na  krásnej širokej 11 km dlhej piesočnatej pláži. 
Tento vynikajúci hotel odporúčame tým z  vás, 
ktorí majú radi kvalitný servis, prepracovaný luxus 
a  prvotriedny komfort. Doporučujeme návštevu 
snehobielej mešity šejka Zayeda, ktorá sa stala no-
vodobým symbolom Abu Dhabi. Táto veľká me-
šita z bieleho mramoru, dokáže pojať až 41 tisíc 
veriacich a patrí medzi najväčšie mešity na svete. 

tug Abu Dhabiod 918 €/8 dní • od 1211 €/11 dní
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Poloha: luxusný komplex známej hotelovej 
siete Hilton sa nachádza v  letovisku Ras Al 
Khaimah • na nádhernej 650 m dlhej piesko-
vej pláži • neďaleko sa nachádza nákupné 
centrum Al Hamra Mall a Al Hamra Village, 
kam dôjdete cca za 5 minút • 15 minút jazdy 
do centra strediska Ras Al Khaimah • cca 15 
minút od hotela je vodný park Iceland a ná-
kupné centrum Manar Mall • v blízkosti gol-
fové ihrisko

Ubytovanie: elegantne zariadené 2 – lôž-
kové luxusné izby s možnosťou 1- 2 príste-
liek • wifi pripojenie je vo všetkých izbách 
(za  poplatok) • individuálne regulovateľná 
klimatizácia • kúpeľňa s  príslušenstvom 
• sušič na  vlasy, župan • LCD TV • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe • žehlička a žeh-
liaca doska • trezor • minibar (za  poplatok) 
• pohodlné sedenie na  balkóne s  nádher-
ným výhľadom • možnosť izieb s výhľadom 
na more (za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: novo-
otvorený luxusný hotel so zaujímavou vý-
zdobou v štýle čokoládových koláčikov co-
okies • hotel je výnimočný tým, že koláčiky 
cookies s jedinečnou receptúrou dostanete 
na privítanie na recepcii hotela • hotel pozo-
stáva z hlavnej budovy a priľahlých krásnych 
viliek • priestranná vstupná hala s recepciou 
v  hlavnej budove • jedno z  najlepších Spa 
v  celých emirátoch (7 liečebných a  oddy-
chových miestností, sauna, parné sauny, 
whirpool, masáže) • 24-hodinové fitnes 
centrum s  najmodernejším zariadením • 
7 reštaurácií a  barov (hlavná reštaurácia Al 
Marjan, kde sa podáva vynikajúca svetová 
kuchyňa a lokálne špeciality, Sho Fee loun-
ge - bar s arabskými snackmi a shishou, Lob-
by Lounge - kde sa servírujú snacky, káva, 
čaj a  nápoje, Brasserie - európska kuchyňa 
excelentnej kvality, Vespa ristorante - štý-
lová talianska reštaurácia s  prvotriednymi 
receptami, The Anchore Pub - skvelé miesto 

Hilton Double Tree 
Marjan Island hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.hilton.com

Naša mienka: exkluzívny Double Tree hotel zo 
známej prestížnej siete hotelov Hilton sa nachá-
dza na  ostrove Marjan Island v  letovisku Ras Al 
Khaimah. Všetkých očarí súkromná biela pláž 
dlhá 650 m obmývaná azúrovými vodami Arab-
ského mora. Príjemné chvíle oddychu si môžete 
vychutnať v  prekrásnom hotelovom areáli po-
pretkávanom krásnymi bazénmi, barmi a reštau-
ráciami. Zaplávať si môžete v  jednom v  piatich 
bazénov s nastaviteľnou teplotou. 

Ras Al Khaimah
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na relaxáciu, kde si vychutnáte kvalitné vína 
a dobré jedlo • Boardwalk - pool bar - ide-
álne miesto pre občerstvenie s  čerstvými 
džúsmi a nealkoholickými kokteilami • her-
ňa • 5 bazénov, z toho 2 sú určené špeciálne 
pre deti • obchod so suvenírmi • business 
centrum • zmenáreň • klientské centrum • 
animačné programy pre deti i  dospelých 
• ležadlá a  slnečníky na  pláži i  pri bazéne 
zdarma • wifi v priestoroch lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: priamo pri hoteli nádherná 650 m 
dlhá biela piesková pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma • vodné športy (za poplatok)

Šport a  zábava: fitness centrum s najmo-
dernejším zariadením (otvorené 24 hodín) 
• plážový volejbal • badminton • boccia • 
športové programy počas dňa • Spa cen-
trum (za poplatok) • nemotorizované vodné 
športy na  pláži (vodné lyžovanie, plachte-

nie, možnosť rybárčenia) • detské animačné 
programy • detský kútik • ihrisko • hotelové 
animácie pre dospelých • živá hudba • teni-
sový kurt • šípky • stolný tenis • biliard • mož-
nosť potápania v  blízkosti hotela • golfové 
ihrisko 

all inclusive skoré aj neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • pestré občerstvenie počas dňa • 
káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické 
nápoje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje 
miestnej výroby, víno, kokteily • hotelové 
animačné programy pre deti i dospelých • 
detský miniklub od 4 - 12 rokov • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne a na pláži • detské 
menu 

Cenník » 437 

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

od 787 €/8 dní • od 1034 €/11 dní



Dovolenka - jednoduché slovo, za ktorým sa skrývajú najkrajšie a najvzácnej-
šie dni v roku. Tešíme sa na ňu, prežívame ju na nových alebo už obľúbených 
miestach, leňošením či aktívne, s priateľmi alebo rodinou. No a práve pre tých 
z vás, ktorí na dovolenke neobsedia, alebo nevydržia celé dni ležať na pláži 
a chcú urobiť aj niečo pre svoje zdravie a pritom zároveň prežiť príjemné 
chvíle v kruhu podobne aktívnych dovolenkárov, sú pripravené programy na 
tejto dvojstrane (podrobné informácie a ceny sú k dispozícii v CK). Pozývame 
vás na pobyty vlastnou dopravou na Istriu do slovinských letovísk Portorož 
a Izola, ako i kúpeľov Moravské Toplice. Pre lyžiarov sme pripravili pobyt a 

špičkovú lyžovačku na ľadovci v rakúskom Kaprune. A to všetko v najvyhľa-
dávanejších termínoch počas štátnych sviatkov. Pre milovníkov turistiky sme 
úspešne v roku 2017 ako novinku uviedli pešiu túru Camino de Santiago po 
Svätojakubskej pútnickej ceste do španielskeho mesta Santiago de Com-
postela. A napokon, nielen pre fanúšikov Talianska, máme lahôdku - kombiná-
ciu leňošenia pri mori a objavovania nádherných pamiatok Ríma a Florencie.

Vyberte si a teda nech sa vám nelení...
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Veľká noc pri mori a cvičenie s Luciou Medekovou
30.3. - 2.4. 2018  PORTOROŽ - SLOVINSKO
hotel 3* – od 199 €, hotel 4* – od 239 €, hotel 5* – od 279 € s polpenziou

V cene je zahrnuté» 3 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), celodenný vstup do wellness s vyhrievanými 
bazénmi s morskou vodou, detské šmykľavky a tobogán.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, cvičenia s Luciou Medekovou 2 x denne 
(poplatok 70 € za pobyt), poistenie. 

Jarná lyžovačka na ľadovci + relax v Spa
27.4. - 1.5. 2018   KAPRUN - RAKÚSKO
hotel 4* – od 229 € s raňajkami

V cene je zahrnuté» 4 x ubytovanie s raňajkami, 1 x večerná opekačka.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 2 €/os./noc, doprava, skipass vrátane lanoviek na ľadovec cca 37 €/os./
deň, vstup do vodného, bazénového a saunového sveta TAUERN SPA (www.tauernspakaprun.com) v Zell am 
See - Kaprun cca 21 €/os./3 hod., poistenie.

Máj v kúpeľoch so športom (tenis, minifutbal) a zábavou
5.5. - 8.5. 2018  MORAVSKE TOPLICE - SLOVINSKO
apartmány 3* (max. 2 + 1 os.) – od 159 € s polpenziou, hotel 4* – od 249 € s polpenziou

V cene je zahrnuté» 3 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), voľný vstup do celého komplexu SPA Terme 
3000 (celkovo 22 vnútorných a vonkajších bazénov s termálnou a minerálnou vodou, vodný park s tobogánmi 
a šmykľavkami, vonkajší adrenalínový vodný park a šmykľavka Kamikadze z výšky 22 m).  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,27 €/os./noc, doprava, účasť na športových súťažiach  
(tenis 25 €/os. a minifutbal) a ďalších športových aktivitách (bicykle, golf), poistenie.

Mediterano Cup - tenisový turnaj, cvičenie jogy s Fredym Ayisim  
a plávanie detičiek s inštruktorkami plávania
4.7. - 8.7. 2018  PORTOROŽ - SLOVINSKO
hotel 3* – od 259 €, hotel 4* – od  299 €, hotel 5* – od 399 € s polpenziou 

V cene je zahrnuté» 4 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), celodenný vstup do SPA – vyhrievané bazény 
s morskou vodou, vírivky, detské šmykľavky a tobogán.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, účasť na športových aktivitách, poistenie.

Letné prázdniny a relaxačno - ozdravný pobyt pri mori
29.6. - 3.7. 2018  IZOLA - SLOVINSKO
hotel 3* – od 249 €, hotel 4* – od 289 € s polpenziou 

V cene je zahrnuté» 4 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), vstup do hotelového bazéna, parkovanie.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, účasť na športových aktivitách  
(tenis, cvičenia), poistenie.                                                                                                                                                                                      
Možnosť predĺženia pobytu o ľubovoľný počet nocí v závislosti od obsadenosti hotela.

Jadran Cup - fitness s Luciou Medekovou, beachvolejbal a tenisový turnaj
28.8. - 1.9. 2018  PORTOROŽ - SLOVINSKO
3* hotel – od 259 €, 4* hotel – od 299 €, 5* hotel – od 399 € s polpenziou 

V cene je zahrnuté» 4 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), celodenný vstup do SPA – vyhrievané bazény 
s morskou vodou, vírivky, detské šmykľavky a tobogán  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, účasť na športových aktivitách, poistenie. 



345AKTÍVNA DOVOLENKA

TERMÍNY A CENY | 6-dňových leteckých zájazdov – Rím - leto s výletmi

Kód zájazdu 9041 9042

Dátum odletu 04.07. 29.08.

Dátum príletu 09.07. 03.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 620 620

TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Camino de Santiago - pešia túra

Kód zájazdu 9031 9032 9033

Dátum odletu 16.06. 01.09. 10.11.

Dátum príletu 23.06. 08.09. 17.11.

Počet nocí 7 7 5

Cena na osobu 800 800 800

1.deň: odlet z  Viedne do  Santiaga de 
Compostela, transfer do  mestečka Sarria 
(cca 110 km), ubytovanie, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, začiatok vášho putovania 
po „francúzskej“ trase. Čaká vás úsek v dĺž-
ke cca 21 km do dedinky Portomarin. Uby-
tovanie, večera a nocľah. 

3.deň: raňajky, dnešná trasa (24 km) vedie 
cez dediny Gonzar, Castromayor, Portos 
a Valos do Palas de Rei. Ubytovanie, večera 
a nocľah. 

4.deň: raňajky, dnes prejdete asi 28 km, 
vstúpite do  provincie La Coruňa cez San 
Xulián, Coto a Melide (ochutnajte tu skvelé 
chobotnice na galícijský spôsob). Pokračuje-
te cez Carballal a Raido do Arzúa. Ubytova-
nie, večera a nocľah.

5.deň: raňajky, dnešný úsek (20 km) absol-
vujete cez Las Barrosa, Calle, Brea a  Santa 
Irene do A Rua, ubytovanie, večera a nocľah. 

6.deň: raňajky, dnes je váš veľký deň - po-
sledných 19  km cez dedinky Burgo, Ame-
nal a  San Paio do  Lavacolla. Pokračujete 
cez Villamalor, San Marcos do  Monte de 
Gozo, odkiaľ uvidíte zvonicu Katedrály sv. 
Jakuba v  Santiagu, kde vaša cesta končí. 
Ubytovanie, večera a nocľah v hoteli.

7.deň: raňajky, voľný deň. Prezrite si krás-
nu Katedrálu vrátane hrobu sv. Jakuba, 
navštívte miestne trhovisko, ochutnajte 
typické víno Ribeiro. Večera a nocľah. 

8.deň: raňajky, transfer na letisko, odlet. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Santiago de 
Compostela a späť (s prestupom). 
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným prís-
lušenstvom (sprcha, WC), z toho 5 x v 1*/2* 
hoteloch a penziónoch po trase Camino,  
2 x v 3* hoteli v Santiago de Compostela.
Stravovanie: 7 x polpenzia (raňajky a 
večere).
Ostatné: transfer z  letiska Santiago de 
Compostela do hotela (1.deň) a na letisko 
(8.deň), doprava denne z  trasy Camino 
na  ubytovanie a  späť, denne preprava 
batožiny (1 ks do 20 kg/os.) do  ďalšieho 
miesta ubytovania, slovenský sprievod-
ca, program podľa popisu bez vstupov, 
detailný itinerár, certifikát o  absolvovaní 
trasy Camino, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os. 
Príplatky: 1/1 izba 170 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

Camino de Santiago - 
pešia túra

1.deň: odlet do  Ríma, transfer do  hote-
la na  pobreží Mare di Roma (oblasť Santa 
Severa) - cca 70 km pobrežia s perfektným 
plážovým servisom - obľubujú najmä Rima-
nia. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, pobyt pri mori, večera 
a nocľah. 

3.deň: raňajky, celodenný výlet autobu-
som do Ríma s miestnym sprievodcom.  Vo 
Vatikáne si prezriete majestátnu Baziliku 
sv. Petra (ukážka tvorivosti a geniality ar-
chitekta Berniniho). Prechádzka k Anjelské-
mu hradu (pôvodne postavený cisárom 
Hadriánom ako mauzóleum), v stredoveku 
slúžil ako kasárne a  väznica, kde väznili aj 
Giordana Bruna. Prejdete ďalej ku mostu 
Ponte Sant Ángelo s  nádhernými Berni-
niho sochami anjelov. Navštívite jedineč-
né pamiatky antického Ríma Koloseum 
a Forum Romanum. Príjemne vás osvieži 
ochutnávka lahodného vína alebo zmrzli-
ny v miestnej gelaterii. Návrat autobusom 
do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, pobyt pri mori, večera 
a nocľah. 

5.deň: raňajky, celodenný výlet auto-
busom do Florencie (jedno z najkrajších 
talianskych miest). Tu si so sprievodcom 

pozriete unikátne architektonické skvosty 
na  Piazza Duomo - Katedrála Santa 
Maria del Fiore, Baptistérium sv. Jána, 
Giottova zvonica, Krypta sv. Reparaty, 
v  prípade možnosti aj kupolu katedrály 
(463 schodov), individuálne voľno. Návrat 
do hotela, večera a nocľah.

6.deň: raňajky, v závislosti od letových ča-
sov uvoľnenie izieb, transfer autobusom 
na letisko, odlet z Ríma do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Rím a späť.
Ubytovanie: 5 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom v 3* hoteli v oblasti Mare di 
Roma (konkrétny hotel bude špecifikova-
ný pri kúpe zájazdu - lokalita Santa Severa).
Stravovanie: 5 x polpenzia bez nápojov.
Ostatné: transfery autobusom podľa 
programu, prehliadky Ríma a Florencie  
so slovensky/česky hovoriacim miestnym 
sprievodcom, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os., City 
tax v oblasti Mare di Roma 3 €/os./noc. 
Príplatky: za 1/1 izbu 150 €, Balíček vstu-
pov 50 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Rím  
- leto s výletmi

6-dňový 
zájazd 

letecky

8-dňový zájazd 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

TOP FIRST MINUTE zľava 5%: pri kúpe zájazdu do 28.2.2018.  
Zľava platí na vybrané zájazdy, vzťahuje sa len na základnú cenu zájazdu. 
KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE  
Pre poznávacie a pútnické zájazdy odporúčame komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT (2,70 €/os./deň) alebo PLUS (3,70 €/os./deň) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie nájdete na str. 449, alebo si žiadajte v pobočkách CK). 
UPOZORNENIE: Zmena programu zájazdu v prípade zmien časov letov, 
nepriaznivého počasia, nezjazdnosti niektorých ciest, ako i zmena poradia 
dní programu podľa aktuálnej situácie, sú vyhradené. 

Ponúkame 3 úrovne zájazdov, ktoré sa líšia rozsahom služieb.
346 POZNÁVACIE ZÁJAZDY

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Paríž

Kód zájazdu 9101 9102

Dátum odletu 01.06. 05.10.

Dátum príletu 04.06. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 370 370

1. deň: odlet do  Paríža, transfer do  hotela, 
pešia prehliadka centra (Eiffelova veža s vý-
hľadom na Champs – Elysées, Víťazný oblúk, 
Trocadero), prechádzka po nábreží Seiny, ná-
vrat do hotela, ubytovanie,  nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka jedinečného 
zámku a  nádherných záhrad vo Versailles-
návšteva svetoznámej galérie Louvre, voľný 
program, večer návrat do hotela a nocľah.

3. deň: raňajky, pešiu prehliadku začnete na 
Námestí Republiky, nasleduje Opera Bastille, 
Námestie Svornosti, Montparnasse, Latinská 
štvrť, Notre Dame, moderné centrum G. 
Pompidou, uličky umelcov na Montmartre, 
Bazilika Sacre Coeur, Place du Tertre a Pigalle 
s kabaretom Moulin Rouge. Možnosť plavby 
po Seine, návrat do hotela, nocľah.

4. deň: raňajky, prehliadka centra: radnica, 
najstarší most Pont Neuf, väznica Concier-

gerie s  celou Márie Antoinetty. Možnosť 
návštevy Invalidovne s Vojenským múzeom. 
Transfer autobusom na letisko, odllet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Paríž a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom 
centre Paríža.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňajky. 
Ostatné: transfer autobusom v Paríži letisko 
- hotel a  späť, služby sprievodcu CK počas 
celého zájazdu, program podľa popisu bez 
vstupov a lístkov na MHD a metro, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky 145 €/os. City tax 
v hoteloch v Paríži 2 € za osobu a noc. 
Príplatky: za 1/1 izbu 150 €, plavba po Sei-
ne cca 14 €/os., vstupy cca 35 €/os., transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

1. deň: odlet z Viedne resp. z Košíc do Is-
tanbulu - mesta dvoch kontinentov, ktoré 
spája Európu s Áziou. Transfer autobusom 
z  letiska do  centra mesta, ubytovanie 
v hoteli, večera, krátka večerná vychádzka 
po centre Istanbulu, nocľah.

2. deň: raňajky, celodenná prehliadka 
najvýznamnejších pamiatok Istanbulu 
s  miestnym sprievodcom (Modrá meši-
ta so 6 minaretmi, Hipodrom, Egyptský 
obelisk, byzantský chrám Aghia Sophia). 
Veľmi atraktívnou bude tiež plavba lo-
ďou z Európy do Ázie cez Bospor a na  naj-
vyššom bode Istanbulu (Camlica) ochut-
náte šálku pravého tureckého čaju. Návrat 
cez Bosporus Bridge späť do hotela v eu-
rópskej časti mesta. Večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka 
mesta s  miestnym sprievodcom (slávny 
sultánsky palácový komplex Topkapi, 
rozľahlá podzemná vodná nádrž Ye-
rebatanská cisterna). Panoramatická 
jazda popri Zlatom rohu so zastávkou 
pri akvadukte rímskeho cisára Valensa. 
Navštívite múzeum v bývalom kláštore 
Chora s najkrajšími byzantskými mozai-
kami na svete a palác Dolmabahce s je-
dinečnými klenotmi. Návrat do  hotela, 
večera. Možnosť individuálnej prehliad-

ky nočného Istanbulu, nocľah. 

4. deň: raňajky, návšteva Veľkého  ba-
zára a  Egyptského bazára. Obdivovať 
tu môžete ručne tkané koberce, kožené 
výrobky, šperky, hodváb, cukrovinky, 
korenie). To je ideálny záver zájazdu pre 
kúpu suvenírov, ktoré budú spomienkou 
na výnimočnú metropolu na dvoch kon-
tinentoch. Transfer na letisko a odlet z Is-
tanbulu do Viedne a Košíc.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Istanbul a späť 
resp. Košice - Istanbul a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s  vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v širšom centre Istanbulu.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava po  Istanbule podľa 
programu klimatizovaným autobusom, 
prehliadky s miestnym tureckým sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstu-
pov 50 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

Paríž

Istanbul

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Istanbul

Kód zájazdu 9181 9182

Dátum odletu 27.04. 28.09.

Dátum príletu 30.04. 01.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 380 380

4-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

4-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

t

t



347POZNÁVACIE ZÁJAZDY

TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Petra 

Kód zájazdu 9401 9402 9403

Dátum odletu 01.03. 29.04. 02.11.

Dátum príletu 08.03. 06.05. 09.11.

Počet nocí 7 7 7

Cena na osobu 760 790 790

TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Mŕtve more

Kód zájazdu 9411 9412

Dátum odletu 06.05. 09.11.

Dátum príletu 13.05. 16.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 720 720

1.deň: odlet do Tel Avivu. Transfer do oblasti 
Galilea, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, prehliadka rímskeho amfite-
átra v Beit Shean, cesta údolím rieky Jordán 
ku Genezaretskému jazeru a na Golanské vý-
šiny, prehliadka sýrskej pevnosti pri Katsrin. 
Návšteva vinárstva a kibucu na Golanských 
výšinách, pokračovanie do Kafarnaumu a 
Tabghy. Cesta cez Tiberias ku miestu krstu 
Yardenit, návrat do hotela, večera, nocľah. 

3.deň: raňajky, prehliadka Nazareta a Baziliky 
Zvestovania, popri dedinkách Drúzov k hore 
Carmel a do mesta Haifa. Panoramatická 
prehliadka prístavu a výhľad na záhrady Bá-
hai, staroveké prístavné mesto Acre, návrat 
cez horu Tabor do hotela, večera, nocľah. 

4.deň: raňajky, návšteva prírodného parku 
Gan Hashlosha (prírodné pramene), presun 
údolím rieky Jordán do Jericha (najstaršie 
mesto sveta), zastávka na kúpanie v Mŕtvom 
mori, transfer cez Judejskú púšť do hotela v 
Betleheme, večera, nocľah. 

5.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema – Oli-
vová hora, Getsemanská záhrada, Chrám ná-
rodov. Prehliadka starého mesta (vrch Sion, 
arménska a židovská štvrť), Múr nárekov, Via 
Dolorosa – Krížová cesta a Bazilika Božieho 
hrobu. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

6.deň: raňajky, panoramatická prehliadka 
nového Jeruzalemu (Knesset, Menora), náv-
števa Yad Vashem (pamätník holokaustu), 
Izraelského múzea a miesta, kde sú uchova-
né zvitky od Mŕtveho mora, model 2. jeruza-
lemského chrámu. Odchod do Betlehema, 
návšteva Baziliky Narodenia Ježiša Krista, Polí 
pastierov, návrat do hotela, večera, nocľah. 

7.deň: raňajky, výlet do Qumranu (nálezisko 
historických zvitkov) a cesta popri pobreží 
Mŕtveho mora na pevnosť Massada (výstup 
lanovkou). Kúpanie v Mŕtvom mori, návrat 
do hotela v Betleheme, večera a nocľah

8.deň: raňajky, transfer na letisko, odlet. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ 
Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť. 
Ubytovanie: 7 x v 3* hoteli v izbách s vlast-
ným príslušenstvom (sprcha, WC).
Stravovanie: 7 x polpenzia (švédske stoly).
Ostatné: doprava po Izraeli klimatizovaným 
busom, služby miestneho sprievodcu (slo-
vensky/česky), program podľa popisu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezp. a servis-
né 90 €/os., palivový 120 €/os., v Izraeli sa pla-
tí: obslužné 40 USD/os. a vstupy 150 USD/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 220 €, transfer  z Brati-
slavy na letisko vo Viedni a späť 20 €/os.

Izrael 
a Mŕtve more

1.deň: odlet z Viedne do Tel Avivu.

2.deň: prílet do Tel Avivu krátko po polnoci, 
transfer do  Betlehema, ubytovanie a  noc-
ľah. Po  neskorých raňajkách prehliadka 
Betlehema (Bazilika narodenia Ježiša Krista, 
Jaskyňa Mlieka, Polia pastierov), popoludní 
transfer k Mŕtvemu moru, kúpanie. Návrat 
do Betlehema, večera v hoteli a nocľah.

3.deň: raňajky, celodenná prehliadka Jeru-
zalema (staré mesto, Múr nárekov, Krížová 
cesta - Via Dolorosa, Kalvária, Bazilika Bo-
žieho Hrobu, Olivová Hora, Getsemanská 
záhrada), návrat do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, prehliadka pevnosti Mas-
sada nad Mŕtvym morom ako symbol 
hrdinského odporu Židov proti Rimanom 
(výstup lanovkou), prehliadka továrne 
na  výrobu svetoznámej kozmetiky Ahava 
s možnosťou nákupu, krátka zastávka v le-
tovisku Eilat, prechod hraníc do Jordánska, 
ubytovanie v hoteli v Petre, večera a nocľah.

5.deň: raňajky, celodenná prehliadka ar-
cheologickej lokality Petra s  jordánskym 
sprievodcom, večera v hoteli, nocľah.

6.deň: raňajky, odchod z Petry cez Madabu 
a vrch Nebo (miesto, kde je pravdepodobne 
pochovaný Mojžiš), prechod späť do Izraela, 

zastávka v  Jerichu, odchod do  Betlehema, 
ubytovanie v hoteli, večera, nocľah.

7.deň: raňajky, prehliadka nového Jeruza-
lema (parlament Knesset, Menora, múze-
um holokaustu, Izraelské múzeum), popo-
ludní krátka zastávka na kúpanie v Mŕtvom 
mori. Návrat do hotela, večera a nocľah.

8.deň: raňajky, odchod autobusom z Bet-
lehema na  panoramatickú prehliadku Tel 
Avivu a starobylého prístavu Jaffa. Transfer 
na letisko, popoludní odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
Stravovanie: 7 x polpenzia (švédske stoly).
Ostatné: doprava po  Izraeli klimatizova-
ným autobusom, služby slovensky/čes-
ky hovoriaceho miestneho sprievodcu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky 90 €/os., palivový 
príplatok 120 €/os. V Izraeli sa platí: obslužné 
50 USD/os., vstupy 50 USD/os., vstup do Pet-
ry, víza a hraničné poplatky 150 USD/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 190 €, transfer z Bra-
tislavy na letisko vo Viedni a späť 20 €/os.

Izrael a Petra
8-dňový 

poznávací 
zájazd 

letecky

8-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky



348 POZNÁVACIE ZÁJAZDY

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Rím Klasik 

Kód zájazdu 9301 9302 9303

Dátum odletu 11.05. 28.09. 16.11.

Dátum príletu 14.05. 01.10. 19.11.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 395 395 395

1.deň: odlet z  Viedne do  Ríma, transfer 
autobusom z  letiska do  hotela (odlože-
nie batožiny), prehliadka pamätihodností 
v  centre mesta (Španielske námestie so 
známymi Španielskymi schodmi vedúci-
mi k  jedinečnému neskororenesančné-
mu kostolu Trinitá dei Monti, malebná a 
najznámejšia rímska fontána - Fontana di 
Trevi a populárne námestia Piazza di Co-
lonna a  Piazza do  Popolo). Večer návrat 
do hotela, nocľah.

2.deň: raňajky, dopoludnia prehliadka 
nádhernej Baziliky svätého Petra vo Va-
tikáne s  hrobkami mnohých pápežov 
(napr. i Jána Pavla II.), popoludní návšte-
va Vatikánskych múzeí so svetozná-
mou Sixtínskou kaplnkou, kde uvidíte 
skvostné fresky od Michelangela, pešia 
prehliadka nádherných rímskych fontán, 
návrat do hotela, nocľah.

3.deň: raňajky, pokračovanie v  prehliad-
ke pamiatok v  centre Ríma: Anjelský 
hrad  (postavený ako mauzóleum, bývalá 
väznica a kasárne) a most s nádhernými 
sochami anjelov od uznávaného sochára 
Berniniho, Justičný palác, Piazza Navona, 
Pantheon, Benátske námestie s pamätní-
kom Viktora Emanuela II., antický Rím (Ko-
loseum, Forum Romanum a  Kapitol), 

Bazilika sv. Petra v okovách a Santa Maria 
Maggiore, návrat do hotela a nocľah.

4.deň: raňajky, v závislosti od letových ča-
sov, dopoludnia dokončenie prehliadky 
centra, alebo individuálne voľno. Transfer 
autobusom na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Rím a späť. 
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* hoteli 
v širšom centre Ríma.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňajky.
Ostatné: transfer autobusom v Ríme z le-
tiska do  hotela a  späť, služby slovenské-
ho sprievodcu CK počas celého zájazdu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os., City 
tax v  Ríme 4-6 € /os./noc (výška závisí 
od hotela, platí sa priamo v hoteli). 
Príplatky: za  jednolôžkovú izbu 105 €, 
Balíček vstupov 55 €/os., transfer z Bra-
tislavy na  letisko Viedeň - Schwechat 
a späť 20 €/os.
Poznámka: Prehliadky v rámci programu 
sú uskutočňované peši alebo MHD v Ríme 
za poplatok.

Rím Klasik

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Rím De Luxe 

Kód zájazdu 9311 9312 9313

Dátum odletu 04.05. 09.06. 12.10.

Dátum príletu 07.05. 12.06. 15.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 580 580 580

1.deň: odlet z  Viedne do  Ríma, transfer 
autobusom na  prehliadku centra mesta,  
ktorá začne jedinečnou  Bazilikou San-
ta Maria Maggiore a  bude pokračovať 
v Lateránskej Baziliky sv. Jána. Odchod 
na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky v hoteli, transfer autobu-
som na  prehliadku  Vatikánu s  návštevou 
nádhernej Baziliky sv. Petra, panoramatic-
ký okruh po Ríme (Circus Maximus, Kapi-
tol, Konštantínov víťazný oblúk, Bazilika sv. 
Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane). 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

3.deň: raňajky, celodenná prehliadka Ríma 
s návštevou unikátnych katakomb sv. Ka-
lixta, následne prehliadka Vatikánskych 
múzeí a svetoznámej Sixtínskej kaplnky 
s freskami od Michelangela, transfer auto-
busom do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, transfer na  prehliadku 
Baziliky sv. Klementa, kde sú uložené 
relikvie sv. Cyrila. Následne pešia prehliad-
ka centra Ríma s miestnym sprievodcom,  
kde vás uchvátia najznámejšie antické pa-
miatky mesta Koloseum a Forum Roma-
num. Budete pokračovať na Benátske ná-
mestie, Pantheon, zastavíte sa pri údajne 
najkrajšej rímskej fontáne Fontana di Trevi, 

prejdete na Španielske schody a Piazza 
Navona). V závislosti od letových časov 
individuálne voľno a transfer autobusom 
na letisko, odlet z Ríma do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Rím a späť.
Ubytovanie: 3 x v  izbách s  vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v širšom centre Ríma.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a 
večere).
Ostatné: doprava po  Ríme klimatizova-
ným autobusom, prehliadky so slovensky /
česky hovoriacim miestnym sprievodcom, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os., City 
tax v  Ríme 4-6 € /os./noc (výška závisí 
od hotela, platí sa priamo v hoteli). 
Príplatky: za  jednolôžkovú izbu 105 €, 
Balíček vstupov 80 €/os., transfer z Bra-
tislavy na  letisko Viedeň - Schwechat 
a späť 20 €/os.
Dôležitá informácia: Zájazd typu De 
Luxe je komfortný - presuny v Ríme sú za-
bezpečené talianskym autokarom. V cene 
zájazdu sú zahrnuté prehliadky s  miest-
nym talianskym sprievodcom a polpenzia.

Rím De Luxe
4-dňový 

poznávací 
zájazd 

letecky

4-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Toskánsko

Kód zájazdu 9321 9322

Dátum odletu 26.05. 12.10.

Dátum príletu 29.05. 15.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 550 550

1.deň: odlet z Viedne do Florencie, do Pisy 
alebo Bologne, presun autokarom do mesta 
Lucca (rodné mesto G. Pucciniho), kde uvidí-
te jeho rodný dom, Kostol sv. Jána a pozoru-
hodný Dóm sv. Martina. Transfer a ubytova-
nie v hoteli v okolí Florencie, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, celodenný výlet autobusom 
do prekrásnej Sieny, prehliadka centra mesta 
s miestnym sprievodcom vrátane jedinečnej 
gotickej katedrály Duomo Siena. Individu-
álne voľno v Siene a návšteva malebného 
stredovekého mestečka San Gimignano. 
Návrat do  hotela, slávnostná štvorchodová 
večera s typickým toskánskym menu vráta-
ne 1/4 l vína a 1/2 l vody, nocľah. 

3.deň: raňajky, odchod vlakom do  Flo-
rencie (cca 1 hod.), prehliadka pamätihod-
ností Florencie (označovanej za  najkrajšie 
múzeum pod šírym nebom) s  miestnym 
sprievodcom. Navštívite Katedrálu Santa 
Maria del Fiore, Giottovu zvonicu a Bap-
tistérium sv. Jána Krstiteľa, radnicu Palaz-
zo Vecchio a  preslávený most Ponte Vec-
chio postavený v  roku 1218 a do súčasnej 
podoby prestavaný v roku 1345. Nasleduje 
prehliadka Galérie Uffizi s  jedinečnými 
dielami najznámejších majstrov svetového 
umenia (Sandro Boticelli, Leonardo da Vin-
ci, Michelangelo, Tiziano Vecelli, Raffaello, 

Giotto, Caravaggio). Návrat vlakom z  Flo-
rencie do hotela, večera, nocľah. 

4.deň: raňajky, poldenný výlet autobu-
som do  Pisy, prehliadka centra mesta 
s miestnym sprievodcom vrátane kated-
rály Santa Maria Maggiore (Duomo 
Pisa), Baptistéria sv. Jána a Šikmej veže 
na  Námestí zázrakov (UNESCO). Transfer 
autobusom na letisko, odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Florencia 
a späť, príp. Viedeň - Pisa a späť alebo Vie-
deň - Bologna a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom v 3* hoteli v okolí Florencie.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava autobusom podľa 
programu, cesta vlakom z miesta ubytova-
nia do Florencie a späť, prehliadky s miest-
nym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu počas celého zájazdu, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os., City 
tax v  hoteloch v Toskánsku 3 €/os./noc.
Príplatky: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstu-
pov 75 €/os., transfer z Bratislavy na letis-
ko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Toskánsko

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Capri a čarovná Kampánia 

Kód zájazdu 9331 9332

Dátum odletu 11.05. 05.10.

Dátum príletu 14.05. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 490 490

1.deň: odlet do Neapola, transfer autokarom 
do centra kde uvidíte Castel Nuovo vybudo-
vaný rodom Anjou, kráľovský palác a Chrám 
sv. Francesco di Paola. Odchod do  hotela 
v okolí Neapola, ubytovanie a nocľah. 

2.deň: raňajky, výlet, počas ktorého na-
vštívite jedinečnú archeologickú lokali-
tu Pompeje (od roku 1997 pamiatka UNE-
SCO) – jedno z 3 starovekých miest, ktoré 
boli zničené výbuchom sopky Vezuv. Silná 
vrstva popola pokryla mesto a  zakonzer-
vovala jeho krásu ktorá je ukážkou vyspe-
losti antickej civilizácie v  oblasti Neapol-
ského zálivu. Transfer na  sopku Vezuv 
(výška 1281 m), kde budete môcť vystúpiť 
až takmer ku kráteru. Popoludní cesta 
po pobreží cez mestečko Positano (známe 
svojimi nádhernými farebnými domami 
nad zálivom) do malebného Amalfi, ktoré 
bolo v  9.-10. stor. bohatou námornou re-
publikou. Tu si pozriete Dóm sv. Ondreja. 
Večer návrat do hotela, nocľah. 

3.deň: raňajky, výlet na  malebný ostrov 
Capri: transfer do  prístavu, plavba loďou 
na  Capri s  výstupom k  cisárskej Tiberiovej 
vile, kde sa nachádzajú rozsiahle vykopávky 
palácového komplexu na  terasách Monte 
Tiberio s panoramatickým výhľadom na Ne-
apolský záliv. Prehliadka Capri miestnym mi-

nibusom, individuálne voľno. Plavba loďou 
na pevninu, transfer do hotela, nocľah. 

4.deň: raňajky, v závislosti od letových ča-
sov individuálne voľno. Transfer autokarom 
na letisko a odlet z Neapola do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Neapol a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňajky.
Ostatné: transfer z letiska Neapol do ho-
tela a  doprava podľa programu klimati-
zovaným autokarom, prehliadka Pompejí 
s  miestnym sprievodcom, plavba loďou 
zo Sorrenta na ostrov Capri a späť, dopra-
va miestnym minibusom na Capri, služby 
slovenského sprievodcu CK, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os., City 
tax v hoteloch v Kampánii 3 €/os./noc.
Príplatky: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstu-
pov 35 €/os., transfer z Bratislavy na letis-
ko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os. 

PRI KÚPE DO 28.02.2018 TRANSFER 
NA LETISKO VO VIEDNI ZDARMA !

Capri 
a čarovná Kampánia
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1. deň: odlet z Viedne do Petrohradu, do druhé-
ho najväčšieho ruského mesta, ktoré leží na 40 
ostrovoch a spája ho až 300 mostov. Po prílete 
nasleduje transfer autobusom do mesta a pa-
noramatická prehliadka jeho centra s miestnym 
sprievodcom. Jej vyvrcholením bude návšteva 
unikátnej Petropavlovskej pevnosti a  kated-
rály s  hrobkami cárskej rodiny Romanovcov. 
Transfer do hotela, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky. V programe je celodenná pre-
hliadka metropoly s  miestnym sprievodcom. 
Pozriete si výnimočnú galériu Ermitáž, ktorá 
eviduje viac ako 3 milióny artefaktov svetové-
ho kultúrneho dedičstva. V 400 sálach budete 
obdivovať unikátne umelecké diela, ktorých 
pôvod siaha od praveku až po súčasnosť. V bez-
prostrednom susedstve Ermitáže na brehu rieky 
Neva uvidíte pamätný Zimný palác - niekdajšie 
sídlo ruských cárov. Zaujímavou je Kazaňská 
katedrála postavená v r. 1801 - 1811 a inšpiro-
vaná rímskou Bazilikou sv. Petra. Počas plavby 
po rieke Neva vás nadchnú majestátne paláce, 
záhrady a monumenty mesta. Navštívite aj Kos-
tola preliatej krvi, kde bol zavraždený cár Ale-
xander II. Nasleduje návrat do  hotela a večera. 
Deň ukončíte jedinečným polnočným výletom 
spojeným s prechádzkou po nábrežiach, počas 

ktorej uvidíte známe otváranie mostov, návrat 
do hotela, nocľah.

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka s  miest-
nym sprievodcom, transfer autobusom do mes-
tečka Puškin, kde navštívime bývalú letnú 
rezidenciu ruských cárov Carskoje selo. Je to 
prenádherný architektonicko-parkový komplex 
palácov, záhrad, jazier, fontán, sôch a iných pa-
mätihodností. Návšteva jedinečného Paláca 
Kataríny I. so skvostnou Jantárovou komna-
tou Petra I. zanechá vo vás nezabudnuteľné 
dojmy. Nasleduje návrat do  Petrohradu a  pre-
hliadka Katedrály sv. Izáka s  pozlátenou ku-
polou a nádherným výhľadom na mesto. Návrat 
do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, transfer autobusom do  Pet-
rodvorca, alebo „Petropaláca“, ktorý si pozriete 
s miestnym sprievodcom. Mnohí ho nazývajú 
„ruským Versailles“. Ide o úchvatný palácový 
a parkový komplex. V minulosti bol letnou rezi-
denciou Petra Veľkého. Pozriete si Veľký palác, 
ktorý štýlom reprezentuje baroko i  nádherný 
park s  fontánami. Najobdivovanejšou je veľká 
kaskáda. Tvorí ju 64 fontán, 3 vodopády a 225 
sôch.  Víťazstvo Petra I. nad Švédmi v roku 1709 
v bitke pri Poltave, ktorým získalo Rusko vzácny 

prístup k Baltskému moru, pripomína súsošie 
Samsona, ktorý zabíja leva. Sám imperátor Peter 
I. sa spolupodieľal na projektoch Petrodvorca a 
dohliadal na práce na svojej rezidencii. Popo-
ludní program v Petrohrade končí - nasleduje 
transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Petrohrad a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom centre 
Petrohradu.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a servírova-
né večere, minerálka, káva/čaj).
Ostatné: doprava podľa programu, prehliadky 
s  miestnym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu CK počas celého zájazdu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 145 €/os.
Príplatky: za  1/1 izbu 200 €. Balíček vstupov 
120 €/os. Vstupné víza do Ruska 70 €/os. (expres-
né vybavenie víz 105 €/os.), transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
Upozornenie: Počas termínu označeného * 
máte jedinečnú možnosť zažiť legendárne Biele 
noci.

Petrohrad
TERMÍNY A CENY | 4-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9211* 9212

Dátum odletu 26.05. 13.09.

Dátum príletu 29.05. 16.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 850 780

4-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky
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1. deň: odlet z Viedne do Moskvy, panoramatický 
okruh mestom so zastávkami na miestach s nád-
herným výhľadom na celé mesto a úžasnými mož-
nosťami na fotografovanie. Uvidíte Novodevičský 
konvent - pravoslávny ženský kláštor (založený v 
roku 1524), ktorý je vynikajúcim príkladom moskov-
ského baroka a je od roku 2004 na zozname UNE-
SCO. Z vyhliadky Vrabčie hory dovidíte až po známy 
štadión Lužniky, kde sa budú hrať zápasy MS vo 
futbale 2018. Očarí vás majestátnosť a dôstojnosť 
Lomonosovovej univerzity (MGU - založená v roku 
1755), kde študovalo 11 ruských nositeľov Nobelo-
vej ceny. Popoludní bude nasledovať prehliadka 
najväčšieho pravoslávneho chrámu sveta Katedrá-
ly Krista Spasiteľa. Na okraji Červeného námestia 
vašu pozornosť upúta malebný Chrám Vasilija 
Blaženého, postavený v rokoch 1555 - 1561 na prí-
kaz ruského cára Ivana Hrozného ako pamiatka na 
víťazstvo nad kazaňským chánom. Jeho architektú-
ra symbolizuje spojenie Ruska s Európu a Áziou a 
je jedným z najkrajších objektov Moskvy. Prejdete 
sa po známom prospekte Arbat a budete sa kochať 
atmosférou mesta počas plavby loďou po  rieke 
Moskva. Transfer autobusom do hotela, ubytova-
nie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, odchod autobusom na dvojdňovú 
prehliadku pamätihodností Zlatého kruhu Ruska. 

Začnete vo Vladimire (cca 190 km od Moskvy) kde 
navštívite Katedrálu sv. Demetria (12. stor.) a Us-
pensky sobor (Katedrála Usnutia Panny Márie). 
V neďalekom Bogolyubove uvidíte Chrám na Nerli 
(UNESCO), ktorý podľa tradície postavil knieža An-
drej Bogoljubskij na základe zjavenia Bohorodičky. 
Transfer do  Suzdalu (prvé zmienky o meste sú z 
roku 999 a mnohé objekty sú na zozname UNE-
SCO). Ubytovanie, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, prehliadka najvýznamnejších pamia-
tok Suzdalu (Chrám Premenenia Pána a Kremeľ 
s  Katedrálou Narodenia), ako i múzea drevenej 
architektúry. Presun do historického a duchovného  
centra ruského pravoslávia Sergiev Posad – mesto 
s  najuctievanejším Kláštorom Svätej Trojice (Ser-
gieva Lavra). Tento kláštor je najväčší a najdôležitejší 
pravoslávny komplex v Rusku. Bol postavený v roku 
1337 a sú tu uložené relikvie zakladateľa kláštora sv. 
Sergeja Radonežského. Po pohnutej histórii, keď bol 
vypálený tatárskymi chánmi, zatvorený a spustošený 
boľševikmi, boli uskutočnené reštaurátorské práce a 
dnes je celý komplex budov pod záštitou UNESCO.
Odchod do Moskvy, ubytovanie, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prezriete si Kremeľ, ktorý je centrom 
ruskej štátnosti, sídlom prezidenta a  pamiatkou 
UNESCO – palácový komplex (Chrám Zvestovania 

Panny Márie – Blagoveščenskij sobor, Katedrála 
Usnutia Panny Márie – Uspensky sobor, Kated-
rála sv. archanjela Michaela s hrobkami cárskych 
rodín), najznámejšie delo Car Puška, zvon Car Kolo-
kol (200 ton) a napokon Zbrojnicu s cárskymi po-
kladmi. Krátka prechádzka po  Červenom námestí 
a prehliadka niekoľkých staníc metra známych svo-
jou unikátnou nádhernou výzdobou. Transfer auto-
busom na letisko a odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Moskva a späť.
Ubytovanie: 3 x v  izbách s  vlastným príslušen-
stvom (sprcha, WC), z toho 2 x v 3* hoteli v širšom 
centre Moskvy a 1 x v 3* hoteli v Suzdale a okolí.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a večere). 
Ostatné: doprava autobusom počas celého 
programu, plavba po  rieke Moskva, prehliadky 
s  miestnym ruským sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu CK, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 145 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 100 €, Balíček vstupov 110 €/
os., vstupné víza do Ruska 70 €/os. (expresné vyba-
venie 105 €/os.), transfer z Bratislavy na  letisko Vie-
deň - Schwechat a späť 20 €/os.

Moskva 
a malý zlatý kruh Ruska 

TERMÍNY A CENY | 4-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9261 9262

Dátum odletu 24.05. 28.09.

Dátum príletu 27.05. 01.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 650 650

4-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

t



352 POZNÁVACIE ZÁJAZDY

1.deň: odlet z  Viedne do  Moskvy, autobusová 
panoramatická prehliadka mesta kde uvidíte 
Park víťazstva s pamätníkom venovaný víťaz-
stvu Červenej armády v  II. svetovej vojne. Je-
den z najkrajších pohľadov na Moskvu sa vám 
naskytne z vyhliadky Vorobjove Gory (Vrabčie 
hory), odkiaľ uvidíte nielen štadión Lužniky, ale 
aj šesť zo siedmych „Stalinových sestier“ ako 
prezývajú mrakodrapy postavené Stalinom. 
Siedmou sestrou, ktorá bude priamo za vami, 
je Lomonosovova univerzita. Samozrejme ne-
obídete Červené námestie a obchodný dom 
GUM, pozriete si Katedrálu Krista Spasiteľa 
a  Katedrálu Vasilija Blaženého a prejdete sa 
po prospekte Arbat. Transfer do hotela autobu-
som, ubytovanie, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, celodenná prehliadka unikátne-
ho moskovského Kremľa (palácový a chrámo-
vý komplex, Uspensky sobor, Blagoveščenskij so-
bor, Katedrála sv. Archanjela Michala s hrobkami 
cárskych rodín), najznámejšie delo  (Car Puška) 
či 200 tonový zvon (Car Kolokol), navštívite aj 
Zbrojnicu s cárskymi pokladmi. Návrat do hote-
la, večera a nocľah. 

3.deň: raňajky, prehliadka svetoznámej Treť-
jakovskej galérie. Popoludní návrat do hotela 

metrom kde si pozriete najkrajšie stanice a bu-
dete obdivovať ich výzdobu. Večera v  hoteli, 
transfer autobusom na  vlakovú stanicu a  cesta 
nočným vlakom do Petrohradu.

4.deň: ráno príchod do  Petrohradu, raňajky 
v  kaviarni, panoramatická autokarová prehliad-
ka a ďalej navštívite Petropavlovskú pevnosť 
a  katedrálu s  hrobkami cárskej rodiny Roma-
novcov, Katedrálu sv. Izáka, Ermitáž a  Zimný 
palác. Plavba po  rieke Neva bude nezabud-
nuteľným zážitkom a uvidíte nádherné pamiat-
ky mesta z inej perspektívy. Transfer do hotela, 
večera a nocľah. 

5.deň: raňajky, prehliadka bývalej rezidencie 
ruských imperátorov v Petrodvorci (barokový 
Veľký Palác) a nádherný park s fontánami (cel-
kom 134). Najobdivovanejšou je Veľká kaskáda, 
ktorú tvorí 64 fontán, 3 vodopády a 225 sôch s 
ústredným súsoším Samsona zabíjajúceho leva. 
Ďalej navštívite Oranienbaum (Čínsky palác 
a  park) a opevnené mesto Kronštadt, ktoré sa 
nachádza na ostrove vo Fínskom zálive.  Návrat 
do hotela a večera. Výlet na známe nočné otvá-
ranie mostov a prechádzka po nábreží.

6.deň: raňajky, prehliadka paláca a  parku 
v  Pavlovsku, letného sídla vladárov Carskoje 

selo (Palác Kataríny I. s Jantárovou komnatou 
a park). Transfer na letisko a odlet do Viedne.

 
V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Moskva a Petrohrad 
- Viedeň.
Ubytovanie: 4 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom v 3* hoteli, 1 noc vo vlaku (lôžko v štvor-
lôžkovom kupé 2. triedy).
Stravovanie: 5 x polpenzia (raňajky a večere). 
Ostatné: doprava v  Rusku klimatizovaným 
autobusom, plavba po  rieke Neva, prehliadky 
s  miestnym sprievodcom a  slovenským sprie-
vodcom, program bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 145 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 220 €. Balíček vstupov 145 
€/os., poplatok za vstupné víza do Ruskej fede-
rácie 70 €/os. (expresné vybavenie víz 105 €/os.), 
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat 
a späť 20 €/os. Na vyžiadanie dvojlôžkové kupé 
1. triedy v nočnom vlaku - príplatok cca 65 €/os. 

Upozornenie: Počas termínu označeného  * za-
žijete jedinečné Biele noci v Petrohrade.

Moskva 
a Petrohrad

TERMÍNY A CENY | 6-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9231* 9232

Dátum odletu 02.06. 19.09.

Dátum príletu 07.06. 24.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 1290 1190

6-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky 
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1. deň: odlet z Viedne do Kazane. Je tretím hlavným 
mestom Ruska a najvýznamnejším administratív-
nym centrom tatárskej kultúry. Leží na sútoku riek 
Volga a Kazanka, je dôležitým ruským prístavom a 
súčasne tiež priemyselným i historickým uzlom. S 
touto metropolou, ktorá má viac ako 1,2 milióna 
obyvateľov, sa po prílete zoznámite najskôr počas 
autobusovej prehliadky mesta. Kazaň má nesmier-
ne pestrú a bohatú minulosť. Leží nielen na vodnej, 
ale i historickej a náboženskej križovatke. Kresťanské 
pamiatky sa tu striedajú s moslimskými, nájdete 
tu tiež stopy bulharskej, ale i mongolskej kultúry z 
obdobia, keď mesto ovládli vojská Džingischánov-
ho vnuka Batua. Kazaň je mestom kontrastov. Na 
návštevníka tu po prílete dýchne závan moslim-
ského sveta uprostred veľkého kresťanského štátu. 
Po panoramatickej jazde bude nasledovať pešia 
prehliadka Kazaňskej federálnej univerzity. Je 
vychýrenou vzdelávacou inštitúciou. Študovali na 
nej také svetoznáme osobnosti, ako napr. matema-
tik Lobačevskij, spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj, ale 
i Vladimír Iľjič Lenin, ktorý sa narodil v neďalekom 
Simbirsku. Navštívite aj Národnú knižnicu. Nasle-
duje transfer do hotela, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, celodenný výlet autobusom za-
čne zastávkou pri ekumenickom Chráme všetkých 
náboženstiev. Hlavným cieľom je však Svijažsk (je 

pamiatkou UNESCO). Mesto bolo založené Ivanom 
Hrozným v roku 1551 na rovnomennom ostrove na 
rieke Volga. Je jedným  z najvýznamnejších centier 
ruského pravoslávia. Očaria vás unikátne historické 
a kultúrne pamätihodnosti, ako kláštor a Katedrála 
Nanebovstúpenia Panny Márie, Katedrála Svijažsk, 
Kláštor sv. Jána Krstiteľa a iné. Deň zakončíte náv-
števou Kláštora Panny Márie v Raife, kde dodnes 
uchovávajú zázračnú gruzínsku ikonu Bohorodičky. 
Nasleduje návrat do Kazane. Večeru si vychutnáte 
v typickej miestnej reštaurácii. Ochutnáte tradičné 
lahôdky vo výnimočnej atmosfére, ktorú vytvorí 
folklórne vystúpenie miestnych umelcov. Po večeri 
transfer do hotela a nocľah. 

3. deň: raňajky, deň začnete pešou prehliadkou Ka-
zaňského Kremľa, ktorý je zaradený do zoznamu 
vzácnych pamiatok UNESCO. Očarí vás šikmá veža Su-
yumbike, Katedrála Zvestovania, Guvernátorský palác 
a legendárna mešita Qol Sharif. Nasleduje prechádzka 
po pešej zóne ulice Bauman. Promenádu, ktorá je dlhá 
až 1920 m,  miestni obyvatelia nazývajú aj „Kazaňský 
Arbat“. Vzácne sa tu snúbi minulosť so súčasnos-
ťou. Nájdete tu prekrásne historické pamiatky i diela 
modernej architektúry. Obdivovať budete Chrám 
Zjavenia, budovu Štátnej banky či kazaňské fontány. 
Prehliadku mesta môžete v prípade záujmu zakončiť 
plavbou po rieke Volga alebo Kazanka. Transfer na le-

tisko a odlet do Moskvy. Po prílete transfer do hotela, 
neskorá večera a nocľah v Moskve 

4. deň: raňajky, poldenná panoramatická prehliad-
ka Moskvy (Vrabčie hory, Novodevičský konvent, 
Park víťazstva, Červené námestie) a krátka prehliad-
ka staníc metra. Popoludní moskovský Kremeľ 
(Katedrála sv. Archanjela Michala, Uspensky sobor, 
Blagoveščenskij sobor, delo Car Puška a dvestoto-
nový zvor Car Kolokol). Transfer autobusom na letis-
ko a odlet z Moskvy do Viedne.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Kazaň a späť s prestu-
pom v Moskve.
Ubytovanie: 3 x v  izbách s  vlastným príslušen-
stvom v 3* hoteli (2 x v Kazani, 1 x v Moskve).
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a večere).
Ostatné: doprava autobusom podľa programu, 
prehliadky s miestnym i slovenským sprievodcom, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky vo výške 145 €/os.
Príplatky: za  1/1 izbu 130 €. Balíček vstupov 
65 €/os. Vstupné víza do Ruska 70 €/os. (expres-
né vybavenie víz 105 €/os.). Transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 /os.

Srdce Tatárov 
a Moskva

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9251 9252

Dátum odletu 18.05. 05.10.

Dátum príletu 21.05. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 790 790

4-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky
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1. deň: odlet z Viedne do Irkutska, vstupnej brány ku 
Bajkalu (najstaršie a najhlbšie jazero sveta sústreďuje 
20 % svetových povrchových zásob sladkej vody). 

2. deň: prílet do Irkutska, transfer do mesta na pre-
hliadku centra s miestnym sprievodcom (vrátane 
obeda), kde uvidíte Múzem Decembristov (účastní-
koch proticárskej revolty z roku 1825 a ich živote v 
sibírskom exile), ruský ortodoxný kláštor Znamenskij, 
Námestie Kirova a ulice Lenina a Marxa s typickou si-
bírskou architektúrou. Ubytovanie v hoteli a nocľah. 

3. deň: raňajky, odchod do dediny Listvyanka, 
návšteva Múzea Bajkalského jazera s exponátmi 
miestnej flóry a fauny a akváriom s bajkalskými 
tuleňmi (nerpa). Obed v miestnej reštaurácii, 
návšteva etnografického múzea Taltsy s ukáž-
kami architektúry, histórie a kultúry obyvateľov 
Pribajkalia. Cesta lanovkou na výhliadku „Kamen 
Cherskogo“, kde vyteká rieka Angara z Bajkalu. 
Pešia prechádzka po dedine Krestovka s návšte-
vou Kostola sv. Mikuláša, dedinský trh so suve-
nírmi, miestnymi produktami a veľmi chutnými 
údenými rybami. Návrat do Irkutska a nocľah. 

4. deň: raňajky, celodenný fascinujúci výlet vlakom 
na trase Okružnobajkalskej železnice (obed formou 
balíčka vo vlaku) po pobreží jazera. Tento úsek v dĺž-
ke 89 km bol pôvodne časťou Transsibírskej magis-

trály a je skvostom inžinierskych konštrukcií a sta-
vebného umenia. Na trase je 38 tunelov, 18 galérií, 
248 mostov a viaduktov a 268 oporných stavieb a 
múrov. Ide skutočne o svetový unikát na brehu Baj-
kalského jazera. Večer návrat do Irkutska a nocľah.

5. deň: raňajky, transfer miestnym autobusom 
cez časť sibírskej tajgy a stepi a krátkou plavbou 
na ostrov Olkhon (najväčší z 26 ostrovov Bajkalu 
a historické, geografické i sakrálne centrum ja-
zera). Krátky výlet na šamanský polostrov Bur-
khan. Ubytovanie, večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, celodenný výlet terénnym vo-
zidlom na najsevernejší cíp ostrova, kde na naj-
širšom mieste jazera objavíte krásy Malého mora 
a jeho ostrovčekov. Krátka túra na mys Khoboy 
s úchvatným výhľadom a scenériami. Obed for-
mou pikniku v prírode a návrat na ubytovanie 
(možnosť využiť „ruskú baňu“). Večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, transfer autobusom a loďou na 
pevninu, presun do Ust-Orda obývaného Bur-
jatmi kde sa zachoval tradičný šamanizmus. Po 
prehliadke múzea s exponátmi z histórie, tradícií, 
viery a zvykov miestnych obyvateľov sa stretnete 
so skutočným šamanom a zúčastníte sa krátkeho 
šamanského rituálu očisty. Ľahký obed v miestnej 
kaviarni s tradičnými burjatskými špecialitami a 

čajom. Návrat do Irkutska, ubytovanie a nocľah. 

8. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet z Irkut-
ska do Viedne (prestup v Moskve). 

UPOZORNENIE: zájazd 9242* je obohatený o pre-
hliadky Krasnojarska, Novosibirska a cestu vlakom po 2 
úsekoch Bajkalsko-amurskej a Transsibírskej magistrály.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Irkutsk (prestup v 
Moskve) a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha, WC) v hoteloch, penziónoch a 
turistických bázach po trase zájazdu.
Stravovanie: 6 x polpenzia (6 x raňajky, 4 x 
obed, 2 x večera).
Ostatné: doprava autobusom, resp. terénnym 
vozidlom podľa programu, cesta vlakom po 
Okružnobajkalskej železnici, trajekty na Olkhon a 
späť, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby 
slovenského sprievodcu CK, všetky vstupy pod-
ľa programu, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 145 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 450 € (*500 €). Vstupné víza 
do Ruska 70 €/os. (expresné vybavenie víz 105 €/os.).

Bajkal  
pre objaviteľov

TERMÍNY A CENY | 8/*10-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9241 9242*

Dátum odletu 02.07. 23.08. 

Dátum príletu 09.07. 01.09. 

Počet nocí 7 9

Cena na osobu 1850 2390

8/*10-dňový 
poznávací  

zájazd  
letecky
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TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Klenoty Nórska a Islandu

Kód zájazdu 9491* 9492* 9493

Dátum odletu 08.06. 17.08. 24.08.

Dátum príletu 15.06. 24.08. 31.08.

Počet nocí 6 6 6

Cena na osobu 1370 1405 1520

1.deň: odlet z Viedne, prílet do Keflaviku v 
nočných hodinách, transfer, ubytovanie.

2.deň: raňajky, cesta južným pobrežím, po-
zdĺž kaskád rieky Skógá k vodopádu Skóga-
foss. Na najjužnejšom myse Dyrhólaey uvidí-
me skalnú bránu a pri mestečku Vík sopečnú 
pláž s čadičovou jaskyňou. Zastávky pri spla-
ze ľadovca Sólheimajökull, pod svetozná-
mou sopkou Eyjafjallajökul a pri vodopáde 
Seljalandsfoss. Návrat do hotela, nocľah.

3.deň: raňajky, cesta do  atraktívnej oblasti 
Landmannalaugar - „dúhové hory“. Pestrá 
paleta peších výletov rôznej náročnosti. Uni-
kátom je kúpeľ v lagúne s termálnou vodou, 
ktorá vzniká sútokom horúcej a chladnejšej 
riečky. Návrat na ubytovanie, nocľah. 

4.deň: raňajky, dnes máme vrchol progra-
mu, tzv. „zlatý trojuholník“: návšteva sídla 
biskupstva v Skálholt, aktívny gejzír Strokkur 
(vyvrhuje každých 5 minút horúcu vodu), vo-
dopád Gullfoss, národný park Þingvellir - tu 
sa rozostupuje európska a americká litosfe-
rická doska. Návrat na ubytovanie, nocľah.

5.deň: raňajky, možnosť plavby za pozoro-
vaním veľrýb. Popoludní prehliadka hlavné-
ho mesta Reykjavik - radnica, parlament, kos-
tol Hallgrímskirkja, vodojem Perlan. Večerné 
kúpanie v unikátnych termálnych kúpeľoch 

Modrá lagúna. Transfer na letisko, odlet z Is-
landu okolo polnoci.

6.deň: prílet do Viedne v ranných hodinách. 

Upozornenie: pri zájazdoch 9282* a 9283* 
je odlet z Drážďan, prílet do Prahy a pridáva 
sa 1 deň programu: raňajky, výlet loďou na 
vulkanické Vestmannské ostrovy (12 km od 
Islandu)-centrum rybolovu, hniezdisko mor-
kých vtákov. Návrat na ubytovanie,  nocľah.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Keflavik a späť, 
v termínoch *  Drážďany – Keflavik – Praha. 
Ubytovanie: 4 x (* 5 x) v izbách s vlastným 
príslušenstvom v chatkách, resp. v hoteli. 
Stravovanie: 4 x (* 5 x) raňajky, v zájazde 
9281 aj 3 x večera (dva chody).  
Ostatné: doprava autobusom podľa progra-
mu, 1 x kúpanie vo vyhrievanom vonkajšom 
bazéne, služby slovenského alebo českého 
sprievodcu CK, program bez vstupov, DPH. 
V termínoch * loď na Vestmannské ostrovy a 
späť, zvoz z Brna a Prahy do Drážďan a späť. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 185 €/os.
Príplatky: vstupné cca 12000 ISK/os. (asi 
100 €) vrátane „veľrybieho safari“, Modrá la-
gúna 75 €/os., 3 x (*4 x) večera 100 € (*135€).

Sedem 
divov Islandu

1. deň: odlet z Viedne (v termínoch * z Prahy) 
do Bergenu (jedno z najmalebnejších miest 
Európy). Transfer na ubytovanie, nocľah.

2. deň: raňajky, plavba cez najdlhší fjord sve-
ta Sognefjorden k ľadovcu Nigardsbreen. Na 
ubytovanie sa vrátime cez najdlhší cestný tu-
nel sveta Lærdalstunnelen. Večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, návrat od Bergenu, pre-
chádzka centrom - rybí trh, nábrežie Bryggen 
(UNESCO), pevnosť Bergenhus, Mariánsky 
kostol, pozemná lanovka Fløyen, prípadne 
akvárium a skanzen. Večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet z 
Bergenu na Island, prílet do Keflaviku. Od-
chod autobusom do hlavného mesta - Rey-
kjavík - prehliadka pamätihodnostií: radnica, 
parlament, moderný kostol Hallgrímskirkja, 
vodojem Perlan. Prejazd do mesta Selfoss na 
ubytovanie, večera a nocľah.

5. deň: raňajky, južné pobrežie - sopky Hekla 
a Eyjafjallajökull, vodopády Seljalandsfoss, 
Gljúfrafoss a Skógafoss, skalná brána na myse 
Dyrhólaey, čierna sopečná pláž, ľadovec Sól-
heimajökull. Návrat na ubytovanie, nocľah.

6. deň: raňajky, tzv. zlatý trojuholník: sídlo 
biskupstva v Skálholt, gejzír Strokkur, vodo-
pád Gullfoss, národný park Þingvellir - tu sa 

rozostupuje európska a americká litosférická 
doska. Návrat na ubytovanie, nocľah. 

7. deň: raňajky, sopečný polostrov Reykjanes, 
geotermálne pole Krísuvík, útesy pri majáku 
Reykjanesvíti a horúce pramene Gunnuhver. 
Môžete sa okúpať v Modrej lagúne alebo v ter-
málnych bazénoch. Asi o polnoci odlet z Islandu. 

8. deň: ráno prílet do Viedne (* Prahy).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň (* Praha) - Bergen 
- Keflavik - Viedeň (* Praha).
Ubytovanie: 6 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom v turistických hoteloch, chatkách 
a penziónoch, 3 x v Nórsku, 3 x na Islande.
Stravovanie: 6 x raňajky a 3 x večere (1 až 2 
chody bez nápojov). 
Ostatné: transfer autobusom podľa progra-
mu, miestne trajekty, 1 x kúpanie vo vyhrie-
vanom vonkajšom bazéne, služby sprievod-
cu CK, program podľa popisu bez vstupov.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 185 €/os. 
Príplatky: za  1/1 izbu 340 €, vstup do 
Modrej lagúny 75 €/os., 2 x večera na Islan-
de 80 €/os., vstupné v Nórsku cca 25 €/os., 
vstupné na Islande cca 25 €/os., transfer z 
Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Klenoty 
Nórska a Islandu

TERMÍNY A CENY | 6/*7-dňových leteckých zájazdov – Sedem divov Islandu

Kód zájazdu 9281 9282* 9283* 9284

Dátum odletu 29.06. 04.07. 08.08. 28.08. 

Dátum príletu 04.07. 10.07. 14.08. 02.09. 

Počet nocí 4 5 5 4

Cena na osobu 1255 1065 1065 1065

8-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

6 /*7-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky
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1. deň: odlet z  Viedne do  Štokholmu, najväčšieho 
mesta Škandinávie. Kráľovský palác Kungliga Huset či 
budovy Opery a Parlamentu, to je časť zastávok pe-
šieho okruhu starým mestom. V prípade záujmu náv-
števa Skansenu. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, mestu rozloženému na  stovkách 
ostrovčekov vládne radnica Stadhuset, z  jej veže sa 
otvára nádherný výhľad na stred mesta. Ďalej môže-
me navštíviť katedrálu Domkyrkan s hrobkami švéd-
ských kráľov. Doporučujeme plavbu loďou po jazere 
Mälaren, na ktorého konci čaká pekný park pri kráľov-
skom paláci Drottningholm. Uvidíme aj unikátnu bo-
jovú loď Vasa (bola vyzdvihnutá po 333 rokoch z mor-
ského dna). V podvečer odchod západným smerom 
v ústrety ďalšej škandinávskej krajine – Nórsku. Ubyto-
vanie v hoteli v okolí Örebro, večera a nocľah 

3. deň: raňajky, prekročenie nórskej hranice, popo-
ludní príchod do Osla. Prechádzka od novej domi-
nanty mesta – budovy Opery, ktorá leží priamo pri 
fjorde, pešou zónou Karl Johans Gate, okolo ktorej 
sú rozmiestnené hlavné budovy mesta (parlament, 
univerzita, Národné divadlo) dôjdeme ku Kráľov-
skému palácu. V parku Frognerpark, kde je umiest-
nených 212 sôch Gustava Vigelanda, sa stretneme 
so symbolom mesta – Sinnataggen (v  preklade 
Zlostiaci sa chlapček), fontánou, monolitom a ďalší-

mi sochami tohto najznámejšieho nórskeho sochá-
ra. Ubytovanie v hoteli v okolí Osla, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, celodenný pobyt v  Osle. Veľkým 
pojmom pre návštevníkov Osla je polostrov muzeí 
Bygdøy. Môžete tu obdivovať polárnu loď Fram, 
na  ktorej sa plavili polárni dobyvatelia Nansen, 
Amundsen a  Sverdrup k  severnému i  južnému 
pólu, papyrusovú loď Ra II Thora Heyerdahla i  3 
vikingské lode staré viac než tisíc rokov. Deň kon-
čí výhľadom na mesto z vrchu Holmenkollen, kde 
sa nachádza skokanský mostík postavený pre MS 
v lyžovaní 2011. Návrat do hotela, večera a nocľah.

5.deň: raňajky, na švédsko-nórskej hranici nás privíta 
prvý fjord Iddefjorden, cez ktorý prejdeme po moste 
Svinesundsbron. Zavítame do  oblasti Tanum (UNE-
SCO), známej početnými nálezmi skalných kresieb. 
Popoludní prehliadka 2. najväčšieho švédského mesta 
Göteborg: námestie Gustav Adolfs Torg, kanál Stora 
Hamn, Katedrála Gustava Domkyrka, moderné budo-
vy Admirality a Opery. Ubytovanie, večera a nocľah.

6. deň: raňajky, zo Švédska je to doslova len na skok 
do Dánska. Dve krajiny spája nielen veľmi blízka his-
tória, ale tiež poloha pri Øresundskej úžine. Medzi 
mestami Helsingborg a  Helsingor plávajú nepre-
tržite trajekty. Predpoludním uvidíme z  paluby 
jedného z trajektov Hamletov hrad Kronborg. Náv-

števa najkrajšieho dánskeho zámku Frederiksborg, 
ktorý je postavený na troch ostrovoch jazera Slot-
sø. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, okružná jazda hlavným mestom Ko-
daň a prejdeme sa ku slávnej soche Malej morskej víly. 
Uvidíme tiež kráľovský zámok Amalienborg - sídlo 
kráľovskej rodiny, kde na poludnie prebieha slávnost-
né striedanie stráží. Nakoniec nás čaká Nyhavn - starý 
prístav v centre mesta, kde žil Hans Christian Ander-
sen. Transfer na letisko a odlet z Kodane do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Štokholm a  Kodaň - 
Viedeň.
Ubytovanie: 6 x v  izbách s  vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v turistických hoteloch po tra-
se zájazdu. 
Stravovanie: 6 x polpenzia (raňajky a večere - je-
den až dva chody bez nápojov).
Ostatné: doprava autobusom podľa programu, 
služby slovenského sprievodcu, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 185 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 240 €, vstupy cca asi 400 SEK, 
200 NOK a 150 DKK (spolu cca 100 €/os).

TERMÍNY A CENY | 7-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9471 9472

Dátum odletu 24.05. 12.09. 

Dátum príletu 30.05. 18.09. 

Počet nocí 6 6

Cena na osobu 1065 1065

7-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

Kráľovské mestá 
Škandinávie
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1. deň: odlet z Viedne do hlavného mesta Nórska – 
Oslo. Transfer do hotela, ubytovanie  a nocľah.

2. deň: raňajky, celodenná prehliadka Osla, budeme 
obdivovať radnicu a architektonický skvost – belost-
nú budovu Opery na brehu Oslofjordu. Na polostro-
ve múzeí Bygdøy našla svoj trvalý domov polárna 
loď Fram, na ktorej sa plavili polárni dobyvatelia Nan-
sen, Amundsen a Sverdrup k severnému a južnému 
pólu. Môžeme si prezrieť aj plť Kon Tiki a papyrusovú 
loď Ra II. cestovateľa a  bádateľa Thora Heyerdahla. 
Prejdeme sa v parku Frogner, kde je umiestnených 
212 sôch Gustava Vigelanda. Z  legendárneho špor-
toviska Hollmenkollen s novým skokanským mostí-
kom uvidíme celé mesto a vody Oslofjordu. Transfer 
na ubytovanie mimo Osla, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, dopoludnia zamierime do  oblasti 
ZOH 1994 pri najväčšom nórskom jazere Mjösa. Krát-
ko sa zastavíme v olympijskom meste Lillehammer 
- zo skokanských mostíkov sa nám naskytne krásny 
pohľad dolu na mesto. Neskôr popoludní sa vydáme 
pozdĺž mnohých perejí a  vodopádov divokej rieky 
Rauma, vinúcej sa hlbokým údolím Romsdalen, až 
k najvyššej kolmej stene Európy – Trollveggen (v pre-
klade Trolia stena). Úchvatné zážitky nás potom ča-
kajú pri stúpaní 11 zákrutami po  preslávenej ceste 
Trollstigen (v preklade Trolí rebrík). Táto „trolia cesta“ 

vedie až do horského sedla, ležiaceho v nadmorskej 
výške 900 m. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, vyhliadková plavba po  fjorde Gei-
rangerfjord (okrem iného okolo vodopádov Sedem 
sestier) je zahrnutá v cene zájazdu. Pokračujeme ma-
lebnými scenériami nórskej prírody, pozdĺž fjordov, 
údoliami i  cez hory. Cestou urobíme zastávku, pri 
ktorej si dôjdeme za nádhernými pohľadmi na jeden 
zo  splazov najväčšieho ľadovca európskej pevniny 
Jostedalsbreen. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

5.deň: raňajky, na palube trajektu preplávame naj-
dlhší fjord sveta Sognefjorden a prídeme do druhého 
najväčšieho mesta Nórska - Bergen, ktorého katedrá-
la bola v 12. storočí miestom korunovácie nórskych 
kráľov. Prehliadka centra s neopakovateľnou atmo-
sférou, rybí trh, hanzovné domy na nábreží Bryggen 
(UNESCO), stará štvrť drevených domov Gamle Ber-
gen. Potom pôjdeme na  vyhliadku Fløyen, kam je 
možné (ako na pražský Petřín) vystúpať peši alebo sa 
vyviezť pozemnou lanovou dráhou. Odchod na uby-
tovanie v hoteli mimo Bergen, večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, dnes prejdeme Nórsko od  západu 
k východu, od malebného fjordu Hardangerfjorden,  
vodopádov Voringfossen až na ubytovanie pri letisku 
Oslo. Cesta prekonáva najväčšiu európsku náhor-
nú plošinu Hardangervidda s charakterom tundry. 

Za mestečkom Geilo pôjdeme 100 km dlhým údolím 
Hallingdalen. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, v závislosti od letových časov mož-
nosť individuálneho voľna v Osle. Transfer na letis-
ko a odlet z Osla do Viedne. 

UPOZORNENIE: * Termín zájazdu 9482 * je o 1 deň 
kratší, program je však zachovaný v zhutnenej for-
me a organizovaný v opačnom poradí.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Oslo a späť
Ubytovanie: 6 x (* 5 x) v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a  WC) v  turistických hoteloch 
po trase zájazdu. 
Stravovanie: 6 x (* 5 x) raňajky a 5 x (* 4 x) večere 
(jeden až dva chody bez nápojov). 
Ostatné: doprava autobusom podľa programu, 
vnútroštátne trajekty, vyhliadková plavba po  fjorde 
Geirangerfjord, služby slovenského alebo českého 
sprievodcu, program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 185 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 260 € (* 210 €), vstupy cca 
500 NOK/os. (asi 60 €/os.), transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Najkrajšie miesta 
a fjordy Nórska 

TERMÍNY A CENY | 7/*6-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9481 9482*

Dátum odletu 04.07. 29.08.

Dátum príletu 10.07. 03.09.

Počet nocí 6 5

Cena na osobu 1065 965

7/*6-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

t
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1. deň: odlet do Porta, panoramická prehliadka cen-
tra mesta (UNESCO) - mestská radnica, železničná 
stanica São Bento (známa modrými kachličkami s 
výjavmi historických udalostí), Katedrála Sé do Por-
to a nádherná zvonica Torre dos Clérigos. Kostol 
Sv. Františka je ukážkou vyzdoby “talha dourada” - 
vnútro kostola je zdobené pravým zlatom. Deň končí 
návštevou Palácio da Bolsa so známym arabským 
salónom. Ubytovanie v hoteli, večera, nocľah.

2. deň: raňajky, celodenný výlet na sever krajiny, 
kde navštívime kolísku Portugalska - mesto Gui-
marães (tu boli podpísané zmluvy, ktoré zaručili 
nezávislosť portugalského grófstva už v 12. stor.). 
Pozrieme si jeho historické centrum (UNESCO) 
a hrad. Presun do majestátneho mesta Braga s 
nádhernou Katedrálou a Chrámom Bom Jesus do 
Monte. Návrat do Porta, návšteva portskej pivnice 
s ochutnávkou dvoch druhov portského vína. Ná-
vrat do hotela, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, plavba v Porte medzi 6 mosta-
mi po rieke Douro (cca 45 min.). Odchod z Porta, 
zastávka v meste Aveiro (Portugalské Benátky) s 
tradičnou ochutnávkou “Ovos Moles”. Nasleduje 
mesto Coimbra a tu návšteva Univerzity, knižni-
ce – Biblioteca Joanina, kde je 250.000 vzácnych 
exemplárov, katedrály Sé Velha a Sé Nova. Cesta 

pokračuje do pútnického mesta Fatima, kde sa 
trom pastierikom v r. 1917 zjavila Panna Mária. Voľ-
no vo Fatime, možnosť účasti na večernom nábo-
ženskom programe. Ubytovanie, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prehliadka fatimského sanktuá-
ria: Baziliky Ružencovej Panny Márie, podzemnej 
modernej Baziliky Najsvätejšej Trojice, námestia  s 
pamätníkmi Pia XII. a Jána Pavla II. Odchod na pre-
hliadku gotického kláštora Batalha (UNESCO) s 
kráľovskými hrobkami. Následne do dedinky Na-
zaré s nádherným výhľadom na Atlantik a ďalej do 
Óbidos, kde ochutnáme likér Ginjinha. Príchod do 
Lisabonu, ubytovanie, večera, nocľah. 

5.deň: raňajky, poldenná prehliadka hlavného mes-
ta Portugalska začne v Zona de Belém, spojená 
s  Mosteiro dos Jerónimos (19. stor.), kde sú po-
chovaní králi, princovia, portugalskí spisovatelia a aj 
známy moreplavec Vasco da Gama. Torre de Belém 
(UNESCO) – veža postavená na ústí rieky Tajo do At-
lantického oceána, Padrão dos Descobrimentos  
- pamätník v tvare mramorovej karavely nesúcej na 
svojej palube slávne osobnosti portugalskej histórie 
a pozrieme si aj lietadlo, ktoré prvý krát preletelo At-
lantický oceán. Popoludní presun do mestečka Sintra 
(UNESCO) s jeho prekrásnym romantickým palácom 
Palácio da Pena. Návrat do Lisabonu, krátke voľno, 

večer bude servírovaná slávnostná večera za spevu 
fada a melódií portugalskej gitary. V neskorých ve-
černých hodinách transfer na letisko

6. deň: po polnoci odlet z Lisabonu. Prílet do Viedne 
v ranných hodinách. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Porto a Lisabon - Viedeň.
Ubytovanie: 4x v  izbách s  vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli, z toho 2 x v Porte, 
1 x vo Fatime a 1 x v Lisabone.
Stravovanie: 4 x polpenzia (raňajky a večere bez 
nápojov) a 1 x slávnostná večera s Fado show (s 
nápojmi).
Ostatné: doprava autokarom podľa programu, plav-
ba po rieke Douro, vstup do portskej pivnice s ochut-
návkou 2 vín, ochutnávky Ginjinha a Ovos Moles, 
vstup do univerzity v Coimbre, prehliadky s miest-
nym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu 
CK, program podľa popisu bez ďalších vstupov, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné 
a  servisné poplatky 185 €/os, City tax v Portu-
galsku 3 €/os./noc.
Príplatky: za 1/1 izbu 150 €, Balíček vstupov 
75 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň 
a späť 20 €/os.

Portugalsko
TERMÍNY A CENY | 6-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9391 9392

Dátum odletu 12.06. 23.10. 

Dátum príletu 17.06. 28.10. 

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 770 770

6-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

t
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1. deň: odlet z Viedne do egyptského hlavného 
mesta Káhira (s prestupom), transfer autobusom 
do hotela, ubytovanie, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, celodenný výlet s miestnym sprie-
vodcom počas ktorého navštívite pyramídový 
komplex v Gize (zapísaný v zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO), ktorý zahŕňa tri pyramídové 
monumenty postavené rôznymi vládcami. Najim-
pozantnejšou stavbou v Gize je Cheopsova pyra-
mída, ktorá ako jediná zo siedmich divov antického 
sveta ešte stojí. Menšou je Chefrenova pyramída, 
najmenšou Menkaurova pyramída a unikátom je 
do vápenca vytesaná Veľká Sfinga. Nasleduje obed 
a po ňom si pozriete najstaršiu stojacu pyramídu 
v Sakkare (Stupňovitá) ako i bývalé hlavné mesto 
Dolného Egypta - Memphis. Návrat do hotela v Ká-
hire, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka Káhiry s 
návštevou Egyptského múzeuma (sekcie Tutan-
chamon a kráľovské múmie  - Ramesse II., Seti I. a 
kráľovnej Hatšepsut). Obed v miestnej reštaurácii, 
popoludní návšteva centra historickej Káhiry (UNE-
SCO), kde vás očarí Citadela Salah El Din (postave-
ná v 12. stor. ako časť obranného komplexu proti 
križiakom), Alabastrová mešita, kostol Koptskej 
kresťanskej cirkvi a židovská synagóga Ben Ezra. 

Bazár Khan El Khalili vás zaujme svojou atmosférou 
a farebnosťou. Návrat do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, odchod autobusom do El Alamein 
(cintorín a múzeum zbraní z najznámejšej severo-
africkej tankovej bitky z 2. SV). Transfer a ubytova-
nie v hoteli Carols Beau Rivage v letovisku Marsa 
Matrouh na jednej z najkrajších piesočnatých pláží 
Stredozemného mora, večera, nocľah.

5. - 8. deň: pobyt pri mori so službami soft (nealko) 
all inclusive. Možnosť fakultatívnych výletov podľa 
aktuálnej miestnej ponuky. Veľmi atraktívny je vý-
let do najkrajšej západosaharskej oázy Siwa známej 
svojimi prameňmi, jazerami, saharskými piesočný-
mi dunami, palmovými a olivovými hájmi a  zaují-
mavými pamiatkami. Miestnu veštiareň (Oraculum) 
navštívil Alexander Veľký a aj kráľovná Kleopatra.

9. deň: raňajky, odchod z hotela autobusom na 
celodennú prehliadku Alexandrie (aktuálne druhé 
najväčšie egyptské mesto založené v r. 332 - 331 
pr. Kr. Alexandrom Veľkým), kde si pozriete citade-
lu Qaitbay a katakomby Kom El-Shouqafa (jeden 
zo siedmich divov stredoveku), popoludní uvidíte 
Pompejský stĺp (postavený na počesť cisára Diokle-
ciána), Montazah park (letná rezidencia egyptských 
vládárov a prezidentov) a spomeniete si ďalší zo 
siedmich divov antického sveta - maják na ostro-

ve Pharos. Večera v typickej miestnej reštaurácii. 
Transfer na letisko v Alexandrii.

10. deň: v nočných hodinách odlet z Alexandrie (s 
prestupom) a dopoludnia prílet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Káhira a Alexandria – 
Viedeň.
Ubytovanie: 8 x v izbách s klimatizáciou a vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC), z toho 3 x v 4* hoteli 
v Káhire a 5 x v hoteli Carols Beau Rivage v letovisku 
Marsa Matrouh (www.carolsbeaurivage.com).
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a večere bez 
nápojov) v Káhire a 2 x obed (bez nápojov) počas 
výletov v Káhire, soft (nealko) all inclusive počas po-
bytu v Marsa Matrouh (k večeri 1 miestne pivo alebo 
1 pohár  vína) a 1 x večera (bez nápojov) v Alexandrii.
Ostatné: doprava po Egypte luxusným klimatizo-
vaným autobusom, všetky vstupy podľa progra-
mu, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby 
slovenského alebo českého sprievodcu, DPH.
Povinné príplatky:  letiskové, bezpečnostné a 
servisné poplatky 195 €/os. V Egypte sa platí: vstup-
né víza 30 USD/os., obslužné 20 USD/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 270 €, transfer z Bratislavy na 
letisko vo Viedni a späť 20 €/os.

Egypt nepoznaný 
s pobytom pri mori

TERMÍNY A CENY |10-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9421 9422

Dátum odletu 26.05. 19.09. 

Dátum príletu 04.06. 28.09. 

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 870 870

10-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky

t



360 POZNÁVACIE ZÁJAZDY

1. deň: odlet z Viedne do Taškentu, ktorý píše svoju 
históriu už takmer 2000 rokov. 

2. deň: prílet v nočných hodinách, transfer do hote-
la, ubytovanie, oddych a neskoré raňajky. Prehliadka 
Taškentu - snúbi sa tu čaro orientu so súčasnosťou - 
komplex na námestí Khast Imam s madrasou Barak 
Khan s múzeom islamskej literatúry a najstarším Korá-
nom na svete, Piatková mešita Tellya Sheikh a madra-
sa Muyi Mubarak (kde je podľa legendy uložená časť 
vlasov proroka Mohameda), mauzóleum Kaffal Shashi 
(jeden z prvých imámov a učiteľ islamu), bazár Chorsu. 
Presun metrom do novej časti mesta kde uvidíte novú 
mešitu Minor z r. 2014 (kapacitou 2400 osôb najväčšia 
v Strednej Ázii). Prejdete sa po Námestí nezávislosti a 
Amir Timur, uvidíte pamätník zemetrasenia z roku 
1967. Večera v reštaurácii, návrat do hotela, nocľah. 

3. deň: raňajky, transfer z hotela na letisko, odlet do 
mesta Urgench. Cesta do Khivy, v minulosti rozdelenej 
do 3 častí: citadela Kunya Ark, predmestie Dishan Kala 
a vnútorné mesto Ichan Kala. Pešia prehliadka kom-
plexu pamiatok, mešít, minaretov, madras a palácov. 
Ichan Kala je múzeum pod otvoreným nebom, kde aj 
dnes žije 300 rodín. Je tu viac než 60 monumentov - 
najznámejšie sú madrasa Kelte Minar a Muhammad 
Amin Khan, mešita Juma (s unikátnou akustikou s 212 
stĺpmi), palác Tash Khauli (bývalý hárem), mešita a mi-

naret Islam Khodja, mauzóleum Pakhlavan Makhmud. 
Návrat do hotela, večera, nocľah. 

4. deň: raňajky, cesta autobusom po trase Veľkej hod-
vábnej cesty, ktorá spájala Khivu a Bucharu cez púšť 
Kyzyl Kum. Zastávka na brehu rieky Amu Darya, kto-
rá oddeľuje Kyzyl Kum od púšte Kara Kum na území 
Turkmenistanu. Obed vo forme pikniku. Príchod do 
Buchary, ubytovanie, večera a nocľah. 

5.deň: raňajky, prehliadka Buchary - plnej historic-
kých skvostov. Najpôvabnejším je komplex Poi Ka-
lyan s mešitou Kalyan, unikátny rezervoár vody Ly-
abi Khauz, madrasa Kukeldash, mauzóleum Ismaila 
Samaního, starý bazár Tok-i-Zargaron, madresa Chor 
Minor so 4 minaretmi a pevnosť Ark. Večera v tradič-
nej miestnej rodine. Návrat do hotela, nocľah. 

6. deň: raňajky, cesta autobusom do mesta Shakhrisa-
bz - rodisko dobyvateľa Timura - palác Ak Saray, Dorut 
Tillavat komplex a mešita Kok Gumbaz. Ďalej cesta do 
Samarkandu. Večera v reštaurácii, ubytovanie, nocľah. 

7. deň: raňajky, prehliadka Samarkandu - „raja Orien-
tu“. Prejdeme sa po námestí Registan - je vraj naj-
krajším námestím sveta s 3 madrasami: Sher Dor s 
majolikou a citátmi z Koránu, Tillya Kari so zlatom 
dekorovanou fasádou a observatórium Timurovho 
astronóma Ulugh Beka. Uvidíte mauzóleum Timuro-

vych synov a vnukov – Gur Emir a mešitu Bibi Kha-
numa, nekropolis kráľov a vládcov Shakhi Zinda s 
pomyselným hrobom Kusam ibn Abbása (bratranca 
proroka Mohameda). Je málo miest na svete, kde sa 
spolu modlia židia, moslimovia a kresťania a jedným z 
nich je hrob starozákonného proroka Daniela v Samar-
kande. Večera v reštaurácii, návrat do hotela, nocľah. 
 
8. deň: skoré ľahké raňajky, transfer na letisko a odlet 
do Viedne (prestup v Moskve).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Taškent, Taškent - Ur-
gench a Samarkand - Viedeň.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteloch. 
Stravovanie: 7 x polpenzia (7 x raňajky, 6 x večere 
a 1 x obed formou pikniku).
Ostatné: doprava autokarom podľa programu, všet-
ky vstupy podľa programu, prehliadky s miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 195 €/os, vstupné víza do Uzbekistanu 
90 €/os., obslužné 30 €/os. (platí sa v Uzbekistane).
Príplatky: za 1/1 izbu 200 €, transfer Bratislava - letisko 
Viedeň a späť 20 €/os. 

Uzbekistan
TERMÍNY A CENY | 8-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9441 9442

Dátum odletu 15.05. 28.09. 

Dátum príletu 22.05. 05.10. 

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 1290 1290

8-dňový 
poznávací 

zájazd  
letecky

t
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1. deň: odlet z Viedne do najväčšieho mesta Gruzín-
ska – Tbilisi (v preklade „horúci prameň). 

2. deň: v nočných hodinách prílet, transfer do hotela, 
ubytovanie a nocľah. Raňajky, prehliadka Tbilisi - mes-
ta na historickej „hodvábnej ceste“ - kostol Metechi so 
sochou Vakhtanga Gorgasali, úžasná pevnosť Narikala, 
stará štvrť Abanotubani, tradičná ulica Sharden, syna-
góga a Katedrála Najsvätejšej Trojice (jeden z najväč-
ších ortodoxných chrámov sveta), pamiatky na Shota 
Rustaveli Avenue. Návrat do hotela, večera, nocľah. 

3. deň: raňajky, navštívime jedno z najstarších miest 
Gruzínska - Mtskheta a uvidíme Katedrálu Svetitskho-
veli (11.stor.) a kláštor Jvari (6. stor.). Pokračujeme do 
rodného mesta J.V. Stalina Gori, kde si prezrieme jeho 
múzeum a ďalej k prehistorickému jaskynnému a skal-
nému mestu Uplistsikhe. Ubytovanie v hoteli v Kutaisi, 
večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prehliadka Kutaisi (2. najväčšie mesto 
Gruzínska), ďalej navštívime dve najkrajšie pamiatky zo 
zoznamu UNESCO v západnom Gruzínsku: Katedrála 
Bagrati nad mestom a riekou Rioni, ako aj akadémiu 
a kláštor Gelati založený kráľom Davidom IV. v 12. stor. 
Návrat na ubytovanie v hoteli v Tbilisi, večera a nocľah.  

5. deň: raňajky, dnes nás čaká horská etapa: prehliad-
ka hradného komplexu Ananuri, cesta do Kazbegi 

cez horský priesmyk Jvari (2379 m n.m.) a jazda na te-
rénnych vozidlách (4x4) na prehliadku Chrámu Svätej 
Trojice v Gergeti vo výške 2170 m pod horou Kazbegi 
(5033 m). Návrat do Tbilisi, večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, prechod do Arménska, návšteva 
nádherných ukážok stredovekej architektúry - kláš-
tora Haghpat (centrum vzdelanosti a umenia) ako i 
tajomného kláštora Haghartsin. Pokračujeme k jazeru 
Sevan (jedno z najväčších jazier Euroázie) kde vás oča-
ria krásne scenérie a výhľady na polostrove Akhtamar. 
Ubytovanie v Jerevane, večera, nocľah. 

7. deň: raňajky, prehliadka centra mesta: Námestie 
republiky, univerzita, pamätník Matka Armenia, par-
lament a prezidentský palác, pamätník obetiam ge-
nocídy v roku 1915 a úchvatný Matenadaran (depo-
zitár starovekých manuskriptov). Navštívime komplex 
Cascade (centrum moderného umenia) so sochami, 
fontánami a nádherným výhľadom na Jerevan a horu 
Ararat. Deň končí návštevou destilérky známeho ar-
ménskeho brandy (degustácia dvoch druhov) a mož-
nosťou nákupu. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

8. deň: raňajky, poklady arménskej histórie – Kated-
rála Etchmiadzin, kde je uložená kopija, ktorou bol 
prebodnutý ukrižovaný Kristus, kostol sv. Hripsima  a 
pozostatky „chrámu nebeských anjelov“ Zvartnots., 
jediný pohanský chrám v Arménsku zasvätený bohu 

Slnka v Garni. Po fotozastávke pri oblúku Charents s 
výhľadom na Ararat uvidíme úžasný kaňon Garni a 
unikátny skalný chrám sv. Gegharda. Obed v typickej 
dedine, kde budeme sledovať pečenie tradičného 
arménskeho chleba „lavaš“, posilníme sa autentickým 
arménskym jedlom a ochutnáme domácu ovocnú 
vodku a víno. Večera v miestnej reštaurácii s folklór-
nym programom. Návrat do hotela, nocľah.

9. deň: skoré raňajky formou balíčka, transfer na letis-
ko a odlet z Jerevanu do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Tbilisi a Jerevan - 
Viedeň.
Ubytovanie: 8 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprch, WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 8 x polpenzia (8 x raňajky, 7 x ve-
čera a 1 x obed).
Ostatné: doprava autokarom podľa programu, 
všetky vstupy podľa programu, prehliadky 
s  miestnym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu CK, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 195 €/os.
Príplatok: za 1/1 izbu 250 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os

Gruzínsko  
a Arménsko

TERMÍNY A CENY | 9-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9461 9462

Dátum odletu 26.05. 15.09. 

Dátum príletu 03.06. 23.09. 

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 880 880

9-dňový 
poznávací 

zájazd 
letecky
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Po stopách sv. pátra Pia

Kód zájazdu 9821 9822

Dátum odletu 20.05. 14.10.

Dátum príletu 23.05. 17.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 480 480

1.deň: odlet v poludňajších hodinách z Bu-
dapešti do Bari, panoramatická autobusová 
prehliadka centra Bari (Duomo of San Sabi-
no, jedinečná Bazilika Sv. Mikuláša, v ktorej 
je od  roku 1087 svätcov hrob). Popoludní 
transfer autobusom do mestečka San Gio-
vanni Rotondo - pôsobiska sv. pátra Pia, 
slovenská svätá omša. Ubytovanie v hoteli, 
večera a  nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadka areálu, kde pôso-
bil v rokoch 1916 - 1968 sv. páter Pio – cha-
rizmatický kapucínsky kňaz, ktorý mal vyše 
50 rokov na  svojom tele ustavične stigmy. 
Celodenný náboženský program v  San 
Giovanni Rotondo, počas ktorého uvidíte 
miesta spojené so životom a  pôsobením 
sv. pátra Pia (prehliadka Baziliky Santa Maria 
delle Grazie a Baziliky sv. Pia, návšteva hrobu 
sv. pátra Pia). V Bazilike sv. pátra Pia bude náš 
kňaz celebrovať slovenskú svätú omšu a vo 
vonkajšom areáli absolvujete Krížovú cestu. 
V podvečer návrat do hotela, večera, nocľah.

3.deň: raňajky, dopoludnie strávite v  San 
Giovanni Rotondo, kde bude čas na osob-
né rozjímanie. Popoludní výlet autobusom 
do Monte Sant Ángelo (pamiatka UNESCO). 
Slovenská svätá omša v jaskyni, kde sa v ro-
koch 490, 492, a 1656 zjavil archanjel Michal. 
Toto miesto bolo v minulosti navštívené tiež 

viacerými pápežmi a svätcami. Transfer au-
tobusom späť do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, slovenská svätá omša v San 
Giovanni Rotondo, osobné voľno, v závislos-
ti od letových časov transfer na letisko v Bari 
a odlet do Budapešti.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Budapešť - Bari a späť. 
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha, WC) v 3* hoteli v oblasti 
San Giovanni Rotondo.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky formou 
švédskych stolov, večere servírované for-
mou menu s tromi chodmi).
Ostatné: transfery a doprava podľa progra-
mu klimatizovaným autokarom, nábožen-
ský program podľa popisu, panoramatická 
autobusová prehliadka Bari, návšteva Mon-
te Sant Ángelo, služby slovenského sprie-
vodcu/kňaza počas zájazdu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 145 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 120 €, transfer z Brati-
slavy na letisko Budapešť a späť 50 €/os.
 
PRI KÚPE ZÁJAZDU DO  28.02.2018, 
TRANSFER Z  BRATISLAVY NA  LETISKO 
V BUDAPEŠTI ZDARMA!

Po stopách 
svätého pátra Pia

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Rím

Kód zájazdu 9801 9802

Dátum odletu 09.06. 20.10.

Dátum príletu 12.06. 23.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 580 580

1.deň: odlet z  Viedne do  Ríma, transfer 
autobusom do centra a následne panora-
matický okruh po Ríme (Circus Maximus, 
Kapitol, Konštantínov víťazný oblúk). Pre-
hliadka pamätihodností v  centre mesta 
počas ktorej okrem iného navštívite Ba-
ziliku Santa Maria Maggiore a Lateránsku 
baziliku sv. Jána. Transfer na  ubytovanie 
v hoteli, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, následne transfer auto-
busom na  prehliadku Baziliky sv. Kle-
menta s  relikviami sv. Cyrila. Popoludní 
návšteva skvostných Vatikánskych mú-
zeí a  svetoznámej Sixtínskej kaplnky 
s jedinečnými freskami „Stvorenie Adama“ 
a „Posledný súd“ od Michelangela. Návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3.deň: raňajky, transfer autobusom do Va-
tikánu na pápežské požehnanie, návšteva 
svetoznámej Baziliky sv. Petra. Popolud-
ní pešia prehliadka centra Ríma s  miest-
nym sprievodcom (najznámejšie antické  
pamiatky Koloseum a Forum Romanum, 
Benátske námestie, Pantheon,  Fontana di 
Trevi, Španielske námestie a Španielske 
schody, Piazza Navona). Transfer autobu-
som do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, skorý transfer na  pre-

hliadku síce málo známych, ale skutočne 
unikátnych katakomb svätého Kalixta, 
pápežskej Baziliky sv. Pavla za  hradbami 
a opátstva Tre Fontane. Odchod autobu-
som na letisko a odlet z Ríma do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Rím a späť. 
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom v 3* hoteli v širšom centre Ríma.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava v Ríme klimatizovaným 
autobusom, všetky prehliadky s miestnym 
talianskym sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu - kňaza počas zájazdu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky vo výške 145 €/os., 
City tax v Ríme 4 - 6 € na osobu a noc (platí 
sa priamo v hoteli podľa jeho kategórie).
Príplatky: za 1/1 izbu 105 €, Balíček vstu-
pov 80 €/os., transfer z Bratislavy na letis-
ko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.
Dôležitá informácia: pri tomto type 
zájazdu DE LUXE poskytujeme klientom 
maximálny komfort: presuny v Ríme sú au-
tobusom, vrátane centra mesta. V cene zá-
jazdu je zahrnutá polpenzia a tiež prehliad-
ky s miestnym talianskym sprievodcom.

Rím

4-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky

4-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky
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1. deň: odlet do Toulouse, transfer autobu-
som do Lúrd, ubytovanie v hoteli, prehliadka 
areálu (baziliky, podzemná bazilika, kaplnky 
a Jaskyňa Zjavenia), účasť na náboženskom 
programe, večera, ružencová pobožnosť a 
sviečkový mariánsky sprievod, nocľah.

2. deň: slovenská svätá omša, raňajky, indi-
viduálna možnosť návštevy bazénov s lurd-
skou vodou. Premietanie o živote sv. Berna-
dety. Ako 14-ročná zažila 18 zjavení Panny 
Márie, ktoré sú oficiálne uznané cirkvou. 
Keď sa zvesť o zjaveniach rozšírila, začali do 
Lúrd prichádzať pútnici a boli zaznamenané 
zázračné uzdravenia, z ktorých viaceré boli 
uznané aj lekárskymi kapacitami ako ve-
decky nevysvetliteľné. Popoludní slovenská 
pobožnosť Krížovej cesty (umiestnená nad 
areálom s nádhernými výjavmi a sochami v 
nadživotnej veľkosti). Eucharistická procesia 
s požehnaním, večera, ružencová pobož-
nosť a večerný sviečkový sprievod, nocľah. 

3. deň: ranná slovenská svätá omša, raňaj-
ky, možnosť účasti na medzinárodnej svä-
tej omši v podzemnej Bazilike Pia X. Pešia 
prechádzka po stopách sv. Bernadety na 
miesta spojené s jej životom v Lurdách 
(mlyn, Cachot, hospic a miesto krstu vo 
farskom kostole). Možnosť návštevy bazé-

nov s lurdskou vodou, prípadne návštevy 
hradu týčiaceho sa nad mestom. Eucha-
ristická procesia s požehnaním chorých, 
večera, ružencová pobožnosť a večerný 
sviečkový sprievod, nocľah. 

4. deň: slovenská svätá omša v Jaskyni Zja-
venia, raňajky, individuálne voľno, transfer 
na letisko v Toulouse. Odlet do Viedne.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Toulouse a späť. 
Ubytovanie: 3 x v 3* hoteli v centre Lúrd.
Stravovanie: 3 x polpenzia - raňajky, večere.
Ostatné: služby sprievodcu a sprievod kňa-
za, transfery autobusom z Toulouse do Lúrd 
a späť, náboženský program podľa popisu. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 145 €/os., City tax v 
hoteloch v Lurdách 1,50 €/os./noc.
Príplatok: za 1/1 izbu 75 €, transfer Bratisla-
va - letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
Poznámka: Informácie o ďalších termí-
noch pútí do Lúrd vám radi poskytneme 
v CK. Na vyžiadanie zaistíme aj 4* hotel.

PRI KÚPE ZÁJAZDU DO  28.02.2018, 
TRANSFER Z BRATISLAVY NA LETISKO 
VIEDEŇ ZDARMA!

Lurdy 
- 160. výročie zjavení

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Lurdy

Kód zájazdu 9711 9712 9713 9714

Dátum odletu 04.05. 25.05. 20.07. 28.09. 

Dátum príletu 07.05. 28.05. 23.07. 01.10. 

Počet nocí 3 3 3 3

Cena na osobu 420 420 420 420

1.deň: odlet z Viedne do Tel Avivu, trans-
fer autobusom na sever Izraela, ubytovanie 
v hoteli v oblasti Galilea, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika 
Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a Kány Galilej-
skej (miesto prvého zázraku - premenenie 
vody na  víno - obnovenie manželských 
sľubov), Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev 
a Tabgha, večera v hoteli, nocľah.

3.deň: raňajky, výstup na  vrch Tabor, pre-
hliadka Kostola Premenenia Pána a miesta 
krstu Yardenit v rieke Jordán. Zastávka v Je-
richu (najstaršie trvalo osídlené a  najnižšie 
položené miesto na  Zemi) a  ubytovanie 
v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, návšteva kresťanských pa-
miatok a posvätných miest v Betleheme 
(Bazilika Narodenia, Pole pastierov, Jaskyňa 
Mlieka), popoludní kúpanie v Mŕtvom mori 
a uvidíte Ain Karem (miesto narodenia Jána 
Krstiteľa a Navštívenia Panny Márie u Alžbe-
ty). Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

5.deň: raňajky, celodenná pešia prehliadka 
Jeruzalema počas ktorej navštívite Olivovú 
horu, Pater Noster, Dominus Flevit, Getse-
manskú záhradu, Kostol Hrobu Panny Márie, 
Večeradlo a  zastavíte sa pri Múre nárekov. 
Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

6.deň: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov 
hrob. Prechod Júdskou púšťou k Mŕtvemu 
moru (kúpanie). Možnosť výletu na Massa-
du a do Qumranu. Večera a nocľah.

7.deň: raňajky, dopoludnia prehliadka 
Jeruzalema - Via Dolorosa (Krížová cesta 
so zastaveniami) a Bazilika Božieho hro-
bu na Golgote. Popoludní kúpanie v Mŕt-
vom mori, večera a nocľah.

8.deň: raňajky, odchod autobusom na letis-
ko do Tel Avivu a následne odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 7 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
Stravovanie: 7 x polpenzia (raňajky a veče-
re formou švédskych stolov).
Ostatné: transfery a doprava po Izraeli kli-
matizovaným autobusom, služby sprievod-
cu - kňaza, náboženský program, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 90 €/os., pa-
livový príplatok 120 €/os., obslužné 40 USD/
os. a vstupy 40 USD/os. (platia sa v Izraeli).
Príplatky: za 1/1 izbu 200 €, transfer z Bra-
tislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 
20 €/os.

Izrael a Mŕtve more

TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Mŕtve more

Kód zájazdu 9511 9512 9513 9514 9515 9516

Dátum odletu 16.03. 02.05. 13.06. 20.09. 12.10. 16.11.

Dátum príletu 23.03. 09.05. 20.06. 27.09. 19.10. 23.11.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

Cena na osobu 570 590 590 590 590 570

8-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky

 4-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Púť  za Pannou Máriou do Efezu

Kód zájazdu 9871 9872

Dátum odletu 08.06. 14.09.

Dátum príletu 11.06. 17.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 420 420

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Medžugorie

Kód zájazdu 9851 9852

Dátum odletu 11.05. 05.10.

Dátum príletu 14.05. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 350 350

1.deň: odlet z  Viedne do  chorvátskeho 
Splitu, transfer autobusom do  Medžu-
goria na území Bosny a Hercegoviny. 
Prehliadka Kostola sv. Jakuba a  jeho are-
álu. Ubytovanie v hoteli a večera. Večerný 
náboženský program v Kostole sv. Jakuba 
s poklonou Svätému krížu. Návrat do ho-
tela 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  malej 
dedinky Medžugorie stalo jedno z najväč-
ších modlitebných mariánskych centier 
v Európe. Nespočetné množstvo ľudí práve 
na tomto mieste našlo svoju vieru a získali 
pokoj do svojho života. Popoludní návšteva 
komunity Cenacolo. V prípade prítomnosti 
niektorého z vizionárov v Medžugorí, sa po-
kúsime zabezpečiť stretnutie s ním. Návrat 
do  hotela a  večera. Večerný náboženský 
program, ružencová pobožnosť, požehna-
nie, adorácia pred najsvätejšou Sviatosťou 
Oltárnou. Návrat do hotela a nocľah. 

3.deň: raňajky, v  ranných hodinách vý-
stup na vrch Križevac, kde už v roku 1934 
miestni farníci postavili kríž. Slovenská 
Krížová cesta, návrat do  Medžugoria 
a  slovenská svätá omša. Popoludní náv-

števa mesta Mostar (pamiatky UNESCO) 
ktoré je piatym najväčším mestom Bos-
ny a  Hercegoviny a  svoje meno dostalo 
po  „mostaroch“ - strážcoch mosta (Stari 
most) cez rieku Neretva. Návrat autobu-
som do Medžugoria, večera v hoteli, ná-
boženský program v  Kostole sv. Jakuba, 
nocľah. 

4.deň: raňajky, slovenská svätá omša, do-
poludnia transfer do  Splitu so zastávkou 
pri lurdskej jaskyni vo Veprici neďaleko 
Makarskej. Odlet zo Splitu do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Split a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom v 2*/3* hoteli v Medžugorí. 
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a ve-
čere vrátane vína, vody, káva/čaj). 
Ostatné: transfery a autobusová doprava 
podľa programu, náboženský program or-
ganizovaný v Medžugorí, služby slovenské-
ho sprievodcu/sprievod kňaza, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 50 €, transfer z Bra-
tislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Medžugorie
1.deň: odlet z Viedne, resp. Košíc do Izmiru 
(prestup v Istanbule), transfer do hotela v ob-
lasti Kusadasi, ubytovanie, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, celodenný výlet na  vý-
znamné mariánske pútnické miesto Tu-
recka – Dom Panny Márie. V zmysle Kris-
tovho odkazu z kríža si sv. Ján vzal Pannu 
Máriu k sebe, odišiel s ňou a postavil pre 
ňu dom neďaleko Efezu, v ktorom bývala 
až do  konca svojho pozemského života. 
Dom Panny Márie navštívili v  rámci svo-
jich pastoračných ciest viacerí známi pá-
peži Pavol VI. (1967), Ján Pavol II. (1979), 
Benedikt XVI. (2006). Toto miesto je uctie-
vané kresťanmi a  rovnako aj moslimami 
ako Meryem Ana Evi – Dom Márie matky 
proroka Ježiša. V areáli bude náš kňaz ce-
lebrovať svätú omšu v slovenčine. Popo-
ludní návšteva malebnej dedinky Sirince, 
miesta odkiaľ podľa tradície bola Panna 
Mária vzatá do  neba. Návrat do  hotela, 
večera a nocľah.

3.deň: raňajky, celodenný výlet na arche-
ologické nálezisko v Efeze. Najzachova-
lejšími stavbami sú Hadriánov chrám, Cel-
ziova knižnica a amfiteáter. Efez bol jednou 
zo siedmych cirkví v Ázii, ktoré sú citované 
v  Knihe Zjavenia a  predpokladá sa, že tu 
Ján napísal svoje Evanjelium. Popoludní 

zastávka  pri jaskyni „7 usnutých“, kde sa v r. 
250 počas prenasledovania za vlády Traja-
na Decia zamurovalo 7 mladých mužov, za-
spali a zázračne sa prebudili až okolo r. 435. 
Transfer do hotela, večera a nocľah. 

4.deň: raňajky, prehliadka zvyškov Chrámu 
bohyne Artemis (jeden zo 7 divov antic-
kého sveta), mešity Issu Bey a pozostatkov 
Baziliky sv. Jána, postavenej nad hrobom 
apoštola. Transfer na letisko a odlet z Izmiru 
do Viedne, resp. Košíc (prestup v Istanbule).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Izmir a späť, 
resp. Košice – Izmir a späť.  
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom v 4* hoteli v okolí Kusadasi. 
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky, večere).
Ostatné: transfery a doprava podľa 
programu klimatizovaným autobusom, 
prehliadky s  miestnym tureckým sprie-
vodcom, služby slovenského sprievodcu 
CK, sprievod kňaza, program podľa po-
pisu bez vstupov, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové,  bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os.
Príplatky: za  jednolôžkovú izbu 90 €, 
Balíček vstupov 30 €/os., transfer z Bra-
tislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Púť za Pannou Máriou  
do Efezu - Turecko

4-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky

4-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky
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1.deň: odlet z Viedne do Santiago de Com-
postela (s prestupom), panoramatická pre-
hliadka mesta, slovenská svätá omša, trans-
fer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, prehliadka centra Santiaga 
vrátane Katedrály s hrobom sv. apošto-
la Jakuba. Účasť na medzinárodnej svätej 
omši, transfer do Fatimy. Ubytovanie v hoteli 
vo Fatime, večera, ružencová pobožnosť, ve-
černý sviečkový sprievod, nocľah. 

3.deň:  ranná slovenská svätá omša v Kapln-
ke Zjavenia, raňajky. Následne si pozrieme 
celý areál vo Fatime a tiež dve dominanty 
Baziliku Ružencovej Panny Márie a podzem-
nú Baziliku Najsvätejšej Trojice. Popoludní sa 
počas prechádzky do Valinhos pomodlíme 
pobožnosť Krížovej cesty v prírode. Na záver 
navštívime aj rodnú dedinku a domy vizio-
nárov v Aljustrel. Návrat do Fatimy, večera, 
večerný náboženský program, nocľah.

4.deň: raňajky, odchod na prehliadku úch-
vatného kláštora Batalha zo 14. stor. (UNE-
SCO) s hrobkami a sarkofágmi portugalských 
kráľov. Ide o najkrajší barokový monument 
Portugalska. Pokračujeme do Santarém na 
prehliadku Kostola Eucharistického zázraku 
a svätú omšu. Ďalej náš čaká Lisabon a jeho 
najkrajšie pamiatky v Zone Belém, Mosteiro 

de Jerónimos, Torre de Belém, Padrao dos 
Descobrime. Navštívime aj Kostol sv. Antona 
Paduánskeho postavený nad rodným do-
mom svätca. Krátke voľno a večer transfer do 
reštaurácie, kde bude slávnostná rozlúčková 
večera za spevu fada a melódií  gitary. Okolo 
polnoci transfer autobusom na letisko.

5.deň: v nočných hodinách odlet z Lisabo-
nu, prílet do Viedne v ranných hodinách. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Santiago de 
Compostela a Lisabon – Viedeň.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli (1 x v San-
tiago de Compostela a 2 x vo Fatime).
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a večere 
bez nápojov) a 1 x slávnostná rozlúčková ve-
čera v Lisabone s Fado show (nápoje v cene).
Ostatné: transfery autobusom, program 
podľa popisu bez vstupov, prehliadky so 
slovensky alebo česky hovoriacim miest-
nym sprievodcom,  doprovod kňaza, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 195 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 105 €, Balíček vstu-
pov 25 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os. 

Fatima a Santiago 
de Compostela 

1. - 2. deň:  let do Tbilisi, prílet v noci, trans-
fer do hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky, 
prehliadka mestai: kostol Metechi, pevnosť 
Narikala, štvrť Abanotubani, synagóga a Ka-
tedrála Najsvätejšej Trojice a Shota Rustaveli 
Avenue. Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. - 4. deň: raňajky, navštívime staré mesto 
Mtskheta, uvidíme Katedrálu Svetitskhoveli a 
kláštor Jvari (6. stor.). Cesta do Gori (rodisko  
Stalina a jeho múzeum) a ďalej ku jaskynné-
mu a skalnému mestu Uplistsikhe. Ubytova-
nie v Kutaisi, večera a nocľah. Raňajky, pre-
hliadka Kutaisi, návšteva pamiatok UNESCO: 
Katedrály Bagrati a kláštora Gelati. Návrat na 
ubytovanie v hoteli v Tbilisi, večera a nocľah.

5. - 7. deň: raňajky, prehliadka hradného 
komplexu Ananuri, cesta cez horský prie-
smyk Jvari (2379 m) a jazda na terénnych 
vozidlách ku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti 
pod horou Kazbegi. Návrat do Tbilisi, veče-
ra a nocľah. Raňajky, prechod do Arménska 
a návšteva stredovekých kláštorov Haghpat 
(UNESCO) a Haghartsin. Cesta k jazeru Sevan 
s krásnymi scenériami na polostrove Akhta-
mar. Ubytovanie v Jerevane, večera a nocľah.
Raňajky, prehliadka mesta - Námestie repub-
liky, pamätník Matka Armenia, parlament, 
prezidentský palác, pamätník obetiam ge-

nocídy v  r. 1915, komplex Cascade (výhľad 
na Ararat), degustácia arménskeho brandy v 
destilérke. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

8. - 9. deň: raňajky, uvidíme arménsku his-
tóriu: Katedrálu Etchmiadzin (s kopijou, kto-
rou prebodli ukrižovaného Krista), kostol 
sv. Hripsima, chrám „nebeských anjelov“ 
Zvartnots, obed v typickej dedine (tradičné 
arménske jedlo, „lavaš“, ochutnávka ovocnej 
vodky). Výhľad na Ararat a návšteva Chrámu 
sv. Gegharda zo 4. stor. Večera v  reštaurácii 
s folklórnou show. Návrat do hotela, nocľah.  
Raňajky (balíček), transfer a odlet z Jerevanu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Tbilisi a Jerevan 
– Viedeň.
Ubytovanie: 8 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
Stravovanie: 8 x polpenzia (8 x raňajky, 7 x 
večera a 1 x obed).
Ostatné: doprava podľa programu, vstupy 
podľa programu, prehliadky s  miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievod-
cu, doprovod kňaza, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 195 €/os.
Príplatok: za 1/1 izbu 250 €.

Gruzínsko a Arménsko 
kolísky kresťanstva

TERMÍNY A CENY | 9-dňových leteckých zájazdov - Gruzínsko a Arménsko

Kód zájazdu 9861 9862

Dátum odletu 09.06. 06.10. 

Dátum príletu 17.06. 14.10. 

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 880 880

TERMÍNY A CENY | 5-dňových leteckých zájazdov - Fatima a Santiago de Compostela

Kód zájazdu 9731 9732

Dátum odletu 02.06. 10.11. 

Dátum príletu 06.06. 14.11. 

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 530 530

9-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky

5-dňový 
pútnický 

zájazd 
letecky
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CHECKIN PINEDA
| hotel      | strany 20 - 21

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SALOU PARK RESORT II 3* 
| hotelový komplex      | strany 14 - 15

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Španielska.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service z Bratislavy (BTS) a z Košíc (KSC) na 
letisko Barcelona (BCN). Let z Bratislavy, resp. 
z Košíc trvá približne 2 hodiny 20 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 ro-

kov 195 € » miestna pobytová daň/ekologická 
taxa hradená priamo na mieste podľa platných 
predpisov daného regiónu  vo výške približne 
0,50 € na osobu a deň zájazdu. CK účtovanie 
výšky poplatku nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 

info o poistení na str. 449). Ak si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Španielska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Oblasť » Costa del Maresme a Costa Dorada 
Strediská » Santa Susanna, Pineda de Mar, Salou, La Pineda a Calafell

ŠPANIELSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114

Dátum odletu BA, KE 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 príletu BA, KE 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ŠPANIELSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210

Dátum odletu BA 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Dátum príletu BA 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9.

Počet nocí 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 570 580 600 680 710 740 710 770 810 860 910 980

371 377 390 442 462 481 462 501 527 559 592 637

dospelá osoba na prístelke 500 510 530 600 630 650 610 660 700 740 790 840

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 410 410 430 490 510 530 480 510 540 580 610 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu superior +12 € na izbu a noc pobytu.
  

2 osoby - 35% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke len za 149 € » ušetríte až 990 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 650 670 770 810 830 780 850 900 950 1010 1070

371 423 436 501 527 540 507 553 585 618 657 696

dospelá osoba na prístelke 500 570 580 670 710 730 670 730 770 820 870 920

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 330 370 380 440 470 480 400 430 470 490 520 540

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

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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MERCURY 
| hotel     | strany 18 - 19

TOP FIRST MINUTE

SALOU PARK RESORT I 4*                                                               
| hotelový komplex      | strany 14 - 15

TOP FIRST MINUTE

MIRAMAR CALAFELL 
| hotel     | strany 16 - 17

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

2 osoby - 35% zľava a 1 dieťa do 13 rokov na prístelke » ušetríte až 934 € 

2 dospelí - 35% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke len za 149 € » ušetríte až 1018 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 670 690 790 830 850 820 890 950 990 1050 1110

384 436 449 514 540 553 533 579 618 644 683 722

dospelá osoba na prístelke 510 580 600 690 730 740 700 760 820 850 900 950

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 340 380 400 450 480 490 420 450 490 510 550 560

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu typu superior +6 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 670 690 790 830 850 820 890 950 990 1050 1110

384 436 449 514 540 553 533 579 618 644 683 722

dospelá osoba na prístelke 480 540 560 640 670 690 640 690 750 780 830 870

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 450 450 450 450 450 450

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 400 460 470 540 570 590 530 570 620 640 680 710

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

PALAS PINEDA 
| hotel      | strany 12 - 13

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 830 850 940 970 990 1090 1150 1190 1210 1300 1400

510 565 578 640 660 674 742 782 810 823 884 952

dospelá osoba na prístelke 640 710 730 810 830 850 920 970 1010 1020 1100 1180

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 490 550 560 620 640 650 680 710 740 750 810 860

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 720 790 810 900 930 950 1040 1100 1150 1160 1250 1350

468 514 527 585 605 618 676 715 748 754 813 878

dospelá osoba na prístelke 620 680 690 770 800 820 880 930 970 980 1060 1140

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 520 530 590 610 620 640 670 710 720 780 830

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



368 MALORKA

PEYMAR 
| hotel       | strany 24 - 25

TOP FIRST MINUTE

GLOBALES AMÉRICA 
| hotel         | strany 26 - 27

TOP FIRST MINUTE

cenník 2018

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malorka. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Servi-
ce a Smartwings letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Palma de Mallorca (PMI).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého pobytového zájazdu je súčet 
dvoch za sebou idúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2 
rokov 65 €, osoby od 2 rokov platia plnú čiastku 
195 € » ekologická daň hradená na mieste 
podľa platných predpisov Malorky cca 1 € na 
osobu a deň zájazdu. Deti do 16 rokov môžu byť 
oslobodené. CK nemôže ovplyvniť výšku alebo 
zmenu poplatku. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poistenií 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

Strediská » S'  Illot a Calas de Mallorca

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4701 4703 4705 4707 4709 4711 4713 4715 4717 4719 4721 4723 4725 4727 4729

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

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4702 4704 4706 4708 4710 4712 4714 4716 4718 4720 4722 4724 4726 4728 4730

Dátum odletu KE 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.

Dátum príletu KE 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky 
na strane 4 - 5.

2 osoby a dieťa do 7 rokov na prístelke - 32% zľava » ušetríte až 708 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 680 750 810 830

429 442 463 510 551 565

dospelá osoba na prístelke 560 570 600 660 720 730

dieťa do 7 rokov na prístelke 420 430 450 500 540 550

dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 450 470 490 540 590 600

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s bočným 
výhľadom na more +12 € za izbu a noc pobytu, za izbu s priamym výhľadom na more +22 € za izbu a noc pobytu. 

2 osoby a dieťa do 7 rokov na prístelke - 32% zľava » ušetríte až 925 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 890 930 1030 1120 1150

592 606 633 701 762 782

dospelá osoba na 1. prístelke 770 790 830 920 1000 1030

dieťa do 7 rokov  na prístelke 440 460 480 530 570 590

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 560 580 600 670 730 750

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinnej izbe minimálna obsade-
nosť 4 platiacimi osobami.
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NAPOLEON | hotel        | strana 68

TOP FIRST MINUTE

GIAMAICA | hotel        | strana 66

TOP FIRST MINUTE

SILVIA | hotel       | strana 68

TOP FIRST MINUTE

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 do 12, resp. do 14 rokov môžu byť 
oslobodené. Daň určuje miestna autorita, 
CK nemôže ovplyvniť  ani garantovať výšku 
poplatku.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poiste-
nie KOMFORT (2,70 € /osoba/deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € /osoba/deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie na str. 
449). V prípade, že si zákazník nezakúpi toto 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » klimatizova-
ným autobusom +130 € k cene zájazdu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

Strediská » Cesenatico, Bellaria, Rimini,  Riccione, 
Igea Marina, Torre Pedrera, Pesaro a Viserbella

JADRAN – 10-dňové autobusové a individuálne zájazdy
Kód zájazdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Dátum odchodu 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7.

Dátum príchodu 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 470 490

300 320 334

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 390

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 2 - 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 2 - 6 rokov na prístelke 220 230 240

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi, vstup do vodného parku a plážový servis v zmysle opisu, služby 
delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 410 420

259 279 286

dospelá osoba na 1. prístelke 340 360 370

dieťa 0 - 3 rokov bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. a 2. dieťa 3 - 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. a 2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 190 200 210

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo 
veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.

Autobusová doprava od 89 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 470 490

300 320 334

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 390

1. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke 220 230 240

1. a 2. dieťa 8 -13 rokov na prístelke 300 320 340

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na 
lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.



370 JADRANSKÉ POBREŽIE cenník 2018

ROSE NUOVE | hotel      | strana 67

TOP FIRST MINUTE

DOGE | hotel     | strana 66

TOP FIRST MINUTE

PALACE | hotel        | strana 64

TOP FIRST MINUTE

PARADISE | hotel     | strana 63

TOP FIRST MINUTE

VANNUCCI | hotel       | strana 67

TOP FIRST MINUTE

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 610 640

388 415 436

dospelá osoba na 1. prístelke 510 540 570

1. a 2. dieťa 0 - 6 rokov * na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 280 300 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na 
lôžko, postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste. Dieťa 3 - 6 r. je na prístelke.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 660

402 429 449

dospelá osoba na 1. prístelke 410 440 460

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 290 310 330

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive so vstupom do bazénového komplexu v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. 
* dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 480 490

306 327 334

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 390

1. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke 220 230 240

1. a 2. dieťa 8 -13 rokov na  prístelke 300 320 340                                                                                                                   

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na 
lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 520

320 340 354

dospelá osoba na 1. prístelke 420 450 460

dieťa 0 - 3 roky bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 3 - 12 rokov na prístelke ** ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. a 2. dieťa 3 - 12 rokov na prístelke 230 250 260

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. ** obme-
dzený počet izieb. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 510

320 340 347

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 420

dieťa 0 - 3 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 3 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 12 - 14 rokov na prístelke 230 250 260

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok 
na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.
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ASTORIA | hotel         | strana  62

TOP FIRST MINUTE

CLUB HOTEL ANGELINI | hotel          | strana 65

TOP FIRST MINUTE

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 640 670

408 436 456

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 300 320 330

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok 
na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750

456 483 510

dospelá osoba na 1. prístelke 530 560 600

1. dieťa 0 - 9 rokov  na prístelke * ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa 0- 9 rokov na prístelke 330 350 370

1. a 2. dieťa 9 - 12 rokov na prístelke 330 350 370

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive light v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. *dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na 
lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 2 - 9 r. je na prístelke.
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2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1123 €

MARMORATA VILLAGE
| hotelový komplex        | strany 32 - 33

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na ostrov 
Sardínia.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings z Bratislavy (BTS) a z 
Košíc (KSC) na letisko Olbia (OLB).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € 
» 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 poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní na str. 449). Ak si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
zájazdu na ostrov Sardínia predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

Strediská » Marina di Sorso, Santa Teresa Gallura, 
Golfo Aranci a Cala Gonone 

SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v nedeľu
Kód zájazdu 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525 3527 3529

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

 SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety vo štvrtok
Kód zájazdu 3502 3504 3506 3508 3510 3512 3514 3516 3518 3520 3522 3524 3526 3528

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.

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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

   SARDÍNIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 3601 3604 3607 3610 3613 3616 3619 3622

Dátum odletu BA 17.6. 28.6. 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8. 30.8.

Dátum príletu BA 28.6. 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8. 30.8. 9.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

   SARDÍNIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 3602 3605 3608 3611 3614 3617 3620 3623

Dátum odletu BA 21.6. 1.7. 12.7. 22.7. 2.8. 12.8. 23.8. 2.9.

Dátum príletu BA 1.7. 12.7. 22.7. 2.8. 12.8. 23.8. 2.9. 13.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11

   SARDÍNIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 3603 3606 3609 3612 3615 3618 3621 3624

Dátum odletu BA 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9.

Dátum príletu BA 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9. 16.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

Podmienky 
na strane 4 - 5.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 840 900 950 980 1000 1020 1130 1180 1240 1290 1390

546 585 618 637 650 663 735 767 806 839 904

dospelá osoba na 1. prístelke 660 710 750 780 790 810 870 910 960 990 1060

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 550 590 620 640 670 690 700 730 770 800 850

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú prepojenú izbu +10 € na izbu  a noc pobytu. 
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2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1145 €

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1129 €

PALMASERA VILLAGE
| hotelový komplex        | strany 30 - 31

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CLUB DEL GOLFO
| hotelový komplex        | strany 36 - 37

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

COLONNA BEACH
| hotelový komplex        | strany 34 - 35

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Súostrovie La Maddalena
Jedinečný lodný výlet za objavovaním krásneho súostrovia La Maddalena, jej ostrovov a plavba pozdĺž 
pobrežia susednej Korziky. Spoznajte aj vy úžasné ostrovčeky položené vo vlnách smaragdového mora 
ako Santo Stefano, Porto Raphael a Punta Sardegna s charakteristickým majákom. Po plavbe popri ostro-
ve čajok zakotvíte v zátoke Cala Corsara a oddýchnete si pri obede. Plavba pokračuje popri preslávených 
plážach ako Cala Soraya, Cala Connari, Cala dell’Amore a Cala Granata a neminie vás ani zastávka na 
kúpanie. Spoznajte skutočný “Karibik Európy”.

Ostrov Korzika - Bonifácio
Korzika je štvrtým najväčším ostrovom v Stredomorí. Z prístavu Santa Teresa Gallura sa trajektom pre-
plavíte cez Bonifácky prieliv, chránenú morskú rezerváciu, do prístavného francúzskeho mestečka Bo-
nifácio, ležiaceho na juhu ostrova. Historické centrum láka svojich návštevníkov malebnými uličkami a 
domami týčiacimi sa vysoko nad útesom. Najluxusnejšie jachty sveta vás privítajú hneď v prístave. Výlet 
na Korziku patrí vždy medzi sladký bonbónik dovolenky na čarovnom ostrove Sardínia.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 920 970 1000 1030 1050 1170 1190 1260 1320 1420

553 598 631 650 670 683 761 774 819 858 923

dospelá osoba na 1. prístelke 680 730 770 800 820 840 910 920 980 1020 1090

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

 1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke 560 610 640 660 680 700 730 740 790 830 880

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » 
za izbu Superior v časti Borgo +15 € na os. na zákl. lôžku a os. na prístelke / noc pobytu. Pozor » *obmedzený počet izieb.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 920 950 1020 1060 1100 1120 1120 1230 1390 1430 1530

626 646 694 721 748 762 762 837 946 973 1041

dospelá osoba na 1. prístelke 720 750 800 830 870 880 860 940 1070 1100 1170

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 590 610 660 690 710 720 690 750 850 880 930

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 920 950 1020 1060 1100 1120 1120 1230 1390 1430 1530

626 646 694 721 748 762 762 837 946 973 1041

dospelá osoba na 1. prístelke 790 810 870 910 940 960 940 1040 1170 1210 1290

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 590 610 660 690 710 720 690 750 850 880 930

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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FIESTA ATHÉNEE PALACE 
| hotelový komplex        | strany 40 - 41

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na ostrov Sicília.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings z Bratislavy (BTS) na le-
tiská do Palerma (PMO) a do Catanie (CTA). 
Let z Bratislavy trvá približne 2 hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácií 
na dieťa do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 
rokov 195 € » miestna pobytová daň hradená 
priamo na mieste podľa platných predpi-
sov 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 (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení na str. 449). Ak si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letec-
kého zájazdu na ostrov Sicília predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

Strediská » Campofelice di Roccella, Marina di Portorosa, Pollina a Ispica

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v nedeľu
Kód zájazdu 3302 3304 3306 3308 3310 3312 3314 3316 3318 3320 3322 3324 3326

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v stredu
Kód zájazdu 3301 3303 3305 3307 3309 3311 3313 3315 3317 3319 3321 3323 3325 3327

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky  
na strane 4 - 5.

  SICÍLIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 3403 3406 3409 3412 3415 3418 3421 3424

Dátum odletu BA 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9.

Dátum príletu BA 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

   SICÍLIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 3401 3404 3407 3410 3413 3416 3419 3422 3425

Dátum odletu BA 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Dátum príletu BA 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

   SICÍLIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 3402 3405 3408 3411 3414 3417 3420 3423 3426

Dátum odletu BA 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9.

Dátum príletu BA 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Počet nocí 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 690 750 800 820 830 850 950 1050 1090 1120 1190

470 510 544 558 565 578 646 714 742 762 810

dospelá osoba na 1. prístelke 580 630 670 690 700 710 780 860 890 920 970

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 470 510 550 560 570 580 610 680 700 720 760

320 347 374 381 388 395 415 463 476 490 517

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 470 510 550 560 570 580 610 680 700 720 760

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za ultra all 
inclusive +30 € na os. na zákl. lôžku a na dosp. os. na prístelke/noc pobytu, resp. +15 € na dieťa do 13 rokov na prístelke/noc pobytu.
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BORGO RIO FAVARA
| hotelový komplex        | strana 48 - 49

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PORTOROSA
| hotelový komplex         | strany 44 - 45

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

FIESTA GARDEN BEACH
| hotelový komplex         | strany 42 - 43

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

POLLINA RESORT
| hotelový komplex         | strany 46 - 47

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov len za 99 € » ušetríte až 1123 €

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  1039 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke zľava -35% » ušetríte až 1357 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 840 950 990 1010 1030 1150 1190 1270 1290 1390

531 572 646 674 687 701 782 810 864 877 946

dospelá osoba na 1. prístelke 610 660 750 780 800 810 880 910 980 990 1060

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 510 550 620 640 660 670 710 730 780 800 850

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 780 840 950 990 1010 1030 1150 1190 1270 1290 1390

507 546 618 644 657 670 748 774 826 839 904

dospelá osoba na 1. prístelke 670 720 810 850 870 880 970 1010 1070 1090 1170

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 510 550 620 650 660 670 710 740 780 800 850

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

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 910 1010 1050 1070 1090 1250 1290 1370 1390 1490

553 592 657 683 696 709 813 839 891 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 700 750 830 860 880 900 1010 1040 1100 1120 1190

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 550 590 660 680 700 710 770 790 840 860 900

358 384 429 442 455 462 501 514 546 559 585

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 550 590 660 680 700 710 770 790 840 860 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v luxusných bungalovoch typu Superior + 30 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 950 1050 1110 1130 1150 1290 1350 1430 1450 1550

606 646 714 755 769 782 878 918 973 986 1054

dospelá osoba na 1. prístelke 690 740 820 870 880 900 980 1030 1090 1100 1170

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 570 600 670 710 720 730 780 820 870 880 930

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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BORGO DI FIUZZI
| hotelový komplex        | strany 58 - 59

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SCOGLIO DELLA GALEA 
| hotelový komplex       | strany 54 - 55

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Kalábrie.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service a Smartwings letmi z Bratislavy (BTS) 
a z Košíc (KSC) na letisko v Lamezia Terme  
(SUF). Let trvá približne 2 hodiny. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € 

» 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 (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 

info o poistení na str. 449). Ak si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového zájazdu 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Praia a Mare, Santa Maria di Ricadi,  Nicotera Marina a Pizzo

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 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.

Dátum príletu BA, KE 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.

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 3803 3805 3807 3809 3811 3813 3815 3817

Dátum odletu BA 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Dátum príletu BA 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3802 3804 3806 3808 3810 3812 3814 3816 3818

Dátum odletu BA 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Dátum príletu BA 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Počet nocí 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 660 690 720 820 840 860 850 940 950 1010 1080 1150

429 449 468 533 546 559 553 611 618 657 702 748

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 570 650 670 680 660 730 740 780 830 880

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 430 450 470 540 550 570 530 580 590 630 670 710

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 690 720 770 850 870 890 890 980 990 1050 1120 1190

470 490 524 578 592 606 606 667 674 714 762 810

dospelá osoba na 1. prístelke 550 570 610 670 690 710 690 750 760 810 870 910

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba v rodinnej izbe 450 470 510 560 570 590 550 610 610 660 700 730

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 minimálne 3x cenu základného lôžka. Pozor » *obmedzený počet izieb.

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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PIZZO CALABRO RESORT
| hotelový komplex        | strany 52 - 53
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NICOTERA BEACH 
| hotelový komplex       | strany 56 -57

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

2 osoby -32 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 937 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 740 790 870 890 910 920 1000 1020 1080 1150 1230

483 504 538 592 606 619 626 680 694 735 782 837

dospelá osoba na 1. prístelke 610 630 680 750 760 780 780 840 860 910 970 1040

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 460 480 520 570 580 590 570 610 620 670 710 750

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

2 osoby -32 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 911 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 770 850 870 890 890 980 990 1050 1120 1190

470 490 524 578 592 606 606 667 674 714 762 810

dospelá osoba na 1. prístelke 550 570 610 670 690 710 690 750 760 810 870 910

1. dieťa do 14 rokov na  prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 320 330 350 390 400 410 360 380 390 420 450 460

4. osoba v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive 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 3x cenu základné lôžko. Povinný príplatok » za kompletný servis pre infantov do 2 rokov v 
tzv. biberonerii +10 € na dieťa a noc pobytu. Platba v hotovosti priamo na recepcii hotela, v deň príchodu.

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Tropea a Pizzo
Raj na zemi, krásna Tropea, je jednou z najnavštevovanejších miest Kalábrie. Toto mesto sa označuje aj ako 
“Perla Kalábrie”. Najkrajší je pohľad na normandskú katedrálu z 11. storočia, kostol Sv. Márie, vybudovaný na 
skalnatom útese, pod ktorým leží tá najtyrkysovejšia mestská pláž v celej Kalábrii. Pizzo je preslávené mesto 
zmrzliny „tartuffo“. Lahodné zmrzlinové pokušenie v tvare gule, s tekutou čokoládovou plnkou vo vnútri, po-
sypané kakaom vám naservírujú v každej „gelaterii“, teda zmrzlinárni. 

Liparské ostrovy
Súostrovie ležiace na sever od Sicílie je kultúrnou a prírodnou pamiatkou UNESCO. Ostrov Lipari je najväčším 
a najvýznamnejším z celého súostrovia. Má dlhú históriu, ktorá je zachytená vo významnom archeologickom 
múzeu. Druhým z Liparských ostrovov je Stromboli. Malý ostrov ležiaci v Tyrhénskom mori je stále aktívnou 
sopkou, preto má už od stredoveku prezývku „Maják Stredomoria“. Tretí najväčší ostrov je ostrov Vulcano, 
ktorý je zároveň najjužnejším ostrovom súostrovia a leží najbližšie k magickému ostrovu Sicília.

Taormina
Taormina patrí medzi najmalebnejšie a najpríťažlivejšie mestá na Sicílii. Ponúka ohromujúci pohľad na dymia-
cu sopku Etnu, nádherný výhľad na azúrovo sfarbené more, antické pamiatky, sicílsky folklór. Staviteľskému 
umeniu Grékov Taormina vďačí za najkrajšie prírodné divadlo na svete z 3. storočia pred n. l., ktoré je po amfite-
átri v Syrakúzach druhým najväčším, a kde sa aj každoročne koná „Taormina Film Festival”. Osobitné kúzlo majú 
takisto taorminské uličky, vyhliadkové terasy, námestíčka a hlavná promenáda Corso Umberto.
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PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malta.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Air 
Malta, priamym letom 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, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 65 € a osoby od 2 rokov 
195 € » ekologická taxa hradená priamo na 
mieste po príchode do hotela vo výške 0,50 
Eur na osobu a noc pobytu, max. čiastka je 
5 Eur na pobyt. Deti do 18 rokov sú od taxe 
oslobodené. » príplatok za dopravu loďou na 
ostrov Comino +14 € na osobu a deti do 12 
rokov +7 € k cene zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70€ na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 449). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

Strediská » Mellieha Bay, Marfa, Cirkewwa a ostrov Comino

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 790 810 830 850

531 538 551 565 578

dospelá osoba na prístelke 650 660 680 700 710

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za all inclusive +18 € na osobu a noc pobytu a 1. dieťa do 12 rokov + 9 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 750 760 770 790

490 510 517 524 538

dospelá osoba na prístelke 580 600 610 620 640

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

 2. dieťa do 12 rokov na prístelke 490 510 520 530 540

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia PLUS, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za ultra all inclusi-
ve +24 € na osobu a noc, 1. dieťa do 12 rokov má ultra all inclusive zdarma, 2. dieťa do 12 rokov +12 € na osobu a noc.

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

2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 656 € 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1030 1040 1060 1080 1100

701 708 721 735 748

dospelá osoba na prístelke 840 850 860 880 900

1. dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

1., resp. 2. dieťa 9 -12 rokov na prístelke 440 450 450 460 470

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +25 € na izbu a noc pobytu.  

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1100 1110 1140 1150 1190

748 755 776 782 810

dospelá osoba na 1. prístelke 850 860 880 890 920

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1170 1190 1220 1230 1250

796 810 830 837 850

dospelá osoba na prístelke 940 960 980 990 1010

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 720 740 750 760 770

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.

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y

Valletta
Poldenný výlet do „Mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s  nezabudnuteľným výhľa-
dom 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 je známa Modrou jaskyňou, kam sa dá dostať len po mori. Nasleduje pre-
hliadka mesta Mdina. Bývalé hlavné mesto, ktorého základy položili Arabi v 9. storočí, 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 navští-
vite 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, ktoré 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“ - malebný skalný most vystupujúci z mora. Počas výletu bude k dispo-
zícii voľný čas na nákupy, ostrov je známy svojimi vlnenými a ručne vyrábanými čipkami.

2 osoby - 32% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 912 € 
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Strediská » Izola a Strunjan - Piran

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 650 690

374 402 442 470

osoba na prístelke 440 480 520 560

dieťa do 12 rokov na  prístelke 280 300 330 350

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a  služby all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby  all inclusive, služby  delegáta, DPH.  
V apartmáne 1/4 sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne 1/6 sa účtuje 4x cena 
na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka.  

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 710 740 760

463 483 504 517

osoba na prístelke 580 610 630 650

dieťa do 12 rokov na  prístelke 340 360 370 380

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  all inclusive, služby  delegáta, DPH.  

PONÚKAME VÁM » 8- alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 10 
alebo 17-dňové zájazdy autobusovou dopravou 
do Slovinska. 

DOPRAVA » autobusovú dopravu zabezpeču-
jeme diaľkovými klimatizovanými autobusmi 
z Bratislavy. Informácie o nástupných miestach, 
podmienkach, cene a časoch prepravy vám 
poskytnú predajcovia našich CK. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová taxa a 
servisný poplatok vo výške 2,50 € na osobu a 
noc zájazdu

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým 
klimatizovaným autobusom +95 €  na osobu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

Autobusová doprava od 65 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, dieťa do 6 rokov bez lôžka ZDARMA 
a dieťa do 12 rokov na prístelke » už od  1156 € 

A u t o b u s o v á  a   i n d i v i d u á l n a  d o p r av a

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 690 730 750

442 470 495 510

dieťa do 10 rokov prístelke 520 560 590 600

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  

SLOVINSKO – termíny 10-dňových zájazdov
Kód zájazdu 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812

Dátum odchodu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8.

Dátum príchodu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 800 830 850

517 544 565 578

osoba na prístelke 650 680 710 730

dieťa do 12 rokov na  prístelke 380 400 420 430

dieťa do 6 rokov 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  +4 € na izbu a noc pobytu

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 800 830 850

517 544 565 578

osoba na prístelke 650 680 710 730

dieťa do 12 rokov na  prístelke 380 400 420 430

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 800 830 850

517 544 565 578

osoba na prístelke 650 680 710 730

dieťa do 12 rokov na  prístelke 380 400 420 430

dieťa do 6 rokov 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  +4 € na izbu a noc pobytu.

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Jaskyňa Postojna
Tento krasový jaskynný systém patrí k hlavným turistickým atrakciám v rámci celého Slovinska. Pre návštev-
níkov je sprístupnených vyše 5 kilometrov chodieb. Časť z tejto trasy sa absolvuje turistickým vláčikom, čo 
je doslova adrenalínovým zážitkom. Zaujímavosťou Postojnej jamy sú aj pravidelne organizované koncerty 
a spoločenské podujatia v jednej z najväčších priestorov jaskyne, tzv. Koncertnej sále. Budeme radi, ak sa k 
prehliadke tejto nádhernej jaskyne pridáte i vy.  

Prehliadka mesta Portorož
Portorož je najjužnejším mestom slovinského pobrežia Jadranu neďaleko hraníc s Chorvátskom. Zároveň patrí 
k najslnečnejším a najteplejším miestam Slovinska s najdlhšou turistickou tradíciou. Je to moderné a turistické 
centrum s mnohými hotelmi, reštauráciami, športoviskami, bazénmi, zábavnými atrakciami a kasínami. Jedno-
ducho sa ho oplatí navštíviť.   

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, dieťa do 6 rokov bez lôžka ZDARMA 
a dieťa do 12 rokov na prístelke » už od 1292 €          
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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 osobu 
od 2 rokov vo výške 1€ na osobu a noc zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 449). Ak si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Krk, 
Rabac, Pula, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski 
+95 € na osobu k cene zájazdu » strediská 
na ostrove Hvar +110 € a trajekt +30 € na oso-
bu k cene zájazdu. Informácie o nástupných 
miestach vám poskytnú predajcovia v CK.

Strediská » Pula, Rabac, Krk, Crikvenica, Selce, 
Novi Vinodolski,  Hvar a Korčula

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 9.6. 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 príchodu 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.

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 30.6. 9.7. 18.7. 27.7. 5.8. 14.8. 23.8.

Dátum príchodu 11.7. 20.7. 29.7. 7.8. 16.8. 25.8. 3.9.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 240 270 300 320 350 370 400

150 164 184 204 218 238 252 272

dospelá osoba na 1. prístelke 180 200 220 240 260 280 300 320

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na  1. prístelke 180 200 220 240 260 280 300 320

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 140 150 160 180 190 200

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), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 230 270 300 330 350 370 410

143 157 184 204 225 238 252 279

dospelá osoba na 1. prístelke 170 190 220 240 270 280 300 330

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 190 220 240 270 280 300 330

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), klub, služby delegáta, DPH. 
*obmedzený počet izieb 

Autobusová doprava od 65 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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JADRAN | hotel      | strana 98

TOP FIRST MINUTE 

SLAVEN | pavilóny    | strana 93

TOP FIRST MINUTE 

FONTANA | depandance     | strana 122

TOP FIRST MINUTE 

SELCE | hotel     | strana 97

TOP FIRST MINUTE

OMORIKA | depandance     | strana 96

TOP FIRST MINUTE

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 240 260 290 310 350 370 390 430

164 177 198 211 238 252 266 293

dospelá osoba na 1. prístelke 200 210 240 250 280 300 320 350

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 200 210 240 250 280 300 320 350

dieťa do 12 rokov bez lôžka 120 130 150 160 180 190 200 220

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 260 280 300 340 370

177 191 204 232 252

dospelá osoba na 1. prístelke 190 200 210 240 260

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu 3*** štandardu +7 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive light za dieťa do 6 rokov +7 € na osobu a 
noc pobytu » za služby all inclusive light za osobu od 6 rokov +13 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 340 370 410 450 540 560 580

211 232 252 279 306 368 381 395

dospelá osoba na 1. prístelke 220 240 260 290 320 380 400 410

dieťa 0 - 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0 - 10 rokov na 2. prístelke 160 170 190 210 230 270 280 290

1., resp. 2. dieťa 10 - 16 r. na prístelke 160 170 190 210 230 270 280 290

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe klasik, polpenzia, nealko nápoj k večeri (voda, džús), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu štandard +7 € na izbu a noc pobytu » za izbu štandard s orientáciou na more a s balkónom +18 € na izbu  
a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 340 370 410 440 530 550 570

211 232 252 279 300 361 374 388

dospelá osoba na 1. prístelke 250 280 300 330 360 430 440 460

dieťa do 7 rokov na 1. príst./bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 160 170 190 210 220 270 280 290

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 430 480 510 560 640 670 700

272 293 327 347 381 436 456 476

 dospelá osoba na 1. prístelke 340 370 410 440 480 550 570 600

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 200 220 240 260 280 320 340 350

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.
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NOVI RESORT PREMIUM APARTMÁNY 
| apartmány      | strany 100 - 101

TOP FIRST MINUTE

HEDERA A MIMOSA | hotely          | strany 90 - 91

TOP FIRST MINUTE

HVAR | hotel      | strana 123

TOP FIRST MINUTE 

NOVI RESORT DE LUXE APARTMÁNY 
| apartmány      | strana 100 - 101

TOP FIRST MINUTE 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 450 470 550 590 660 680 720

300 306 320 374 402 449 463 490

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 380 440 480 530 550 580

dieťa 10 - 18 rokov na prístelke 310 320 330 390 420 470 480 510

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 10 rokov na 2. prístelke 220 230 240 280 300 330 340 360

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia plus, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera +34 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom 
a orientáciou na morskú stranu v hoteli Mimosa +36 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive light +21 € na osobu a noc 
pobytu.

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 10 rokov na prístelke ZDARMA »  
už od 838 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba 

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 640 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 570 610 630 730 750 780

320 340 388 415 429 497 510 531

dospelá osoba na prístelke 460 490 560 600 620 710 730 760

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 240 250 290 310 320 370 380 390

dieťa do 6 r. na príst., resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. V apartmáne typu Premium Family 1 sa účtuje 2x 
cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 2 sa účtuje 3x cena na základ-
nom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 3 sa účtuje 4x cena na základnom lôžku.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 570 610 640 730 750 800

334 354 388 415 436 497 510 544

dospelá osoba na prístelke 480 510 560 600 620 710 730 780

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 250 260 290 310 320 370 380 400

dieťa do 6r. na príst., resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  V apartmáne De Luxe sa účtuje 3x cena na základ-
nom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. 

5-členná rodina - 3 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa  
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 918 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 490 530 560

279 293 334 361 381

dospelá osoba na 1. prístelke 280 310 350 380 400

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +6 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na morskú 
stranu +11 €  za izbu na noc pobytu.



385CHORVÁTSKOcenník 2018tiptravel.sk tatratour.sk

PULA | hotel      | strany 88 - 89

TOP FIRST MINUTE 

MARKO POLO | hotel        | strana 124

TOP FIRST MINUTE 

PARK | hotel       | strana 95

TOP FIRST MINUTE 

MALIN | hotel         | strana 99

TOP FIRST MINUTE

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 600 650 690 780 810 840

361 381 408 442 470 531 551 572

dospelá osoba na prístelke 430 450 480 520 560 630 650 680

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 270 280 300 330 350 390 410 420

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA
 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, klub, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb.
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom a orientáciou na more +7 € na izbu a noc pobytu  
» za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu. V apartmáne sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoby na prístel-
kách podľa cenníka.

Ceny 8 - dňových zájazdov Ceny 10 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 570 620 650 740 760 800

340 361 388 422 442 504 517 544

dospelá osoba na 1. prístelke 450 480 520 560 590 670 690 720

dieťa 10 - 12 rokov na prístelke 250 270 290 310 330 370 380 400

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 680 710 730 860 880 900

429 442 463 483 497 585 599 612

dospelá osoba na 1. prístelke 510 520 550 570 590 690 710 720

dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 320 330 340 360 370 430 440 450

dieťa do 5 rokov na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu superior s orientáciou na more +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 600 650 680 770 800 840

361 381 408 442 463 524 544 572

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 420 460 480 540 560 590

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 18 rokov na 1. prístelke 270 280 300 330 340 390 400 420

dieťa do 18r. na 2. príst. v rod. izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe štandard, polpenzia, nápoj k večeri (pivo, džús alebo voda), služby delegáta, DPH.  
V rodinnej izbe sa účtuje 3 x cena na základnom lôžku a dieťa na 2. prístelke podľa cenníka. 
Príplatok » za izbu štandard s balkónom +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s balkónom +17 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov bez lôžka ZDARMA už od 722 €  a autobusová doprava len za 65 €/osoba
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PORT9 ISLAND RESORT | hotel     | strana 125

TOP FIRST MINUTE

NOVI RESORT HOTEL THE VIEW
| hotel       | strana 100 - 101

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 - dňových zájazdov Ceny 10 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 740 780 820 830 990 1010 1040

490 504 531 558 565 674 687 708

dospelá osoba na 1. prístelke 510 520 550 580 590 700 710 730

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA

dieťa 10 - 14 rokov na prístelke 360 370 390 410 420 500 510 520

dieťa do 14 r. na príst. v rodinnej izbe 360 370 390 410 420 500 510 520
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, DPH. 
Príplatok » za superior izbu  +7 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +11 € na izbu a noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 10 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 980 €

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 740 770 800 820 980 1000 1020

483 504 524 544 558 667 680 694

dieťa do 6 rokov na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 360 370 390 400 410 490 500 510
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +5 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 r. na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 6 r. bez lôžka ZDARMA » už od 966 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Istria tour
 
Poďte s nami spoznať zaujímavé miesta, historické pamiatky a romantické zákutia severného Chorvátska 
i okolitej krajiny či úžasné scenérie z filmov o legendárnom Winnetouovi. Zaručujeme vám nezabudnu-
teľné zážitky plné dobrodružstva, zábavy a príjemnej atmosféry. Pretože všetko toto i viac vám ponúka 
prekrásna Istria.

Plitvické jazerá
 
Sú bezpochyby najznámejším národným parkom v Chorvátsku. Ide o terasovitú sústavu sladkovodných 
jazier prepojených nespútanými kaskádami a vodopádmi. Oblasť parku je v Zozname svetového dedič-
stva UNESCO a je priam magnetom pre turistov vďaka dobrodružným filmovým scénam nezabudnuteľ-
ného Winnetoua. Poďte sa pokochať jeho nádhernými prírodnými scenériami i vy!    

Národný park Brijuni
 
Vydajte sa spoznať prírodné krásy národného parku Brijuni! Východiskovým miestom pre cestu doň je 
mesto Fažana. Loďou priplávate len o niekoľko minút na ostrov Veli Brijun, kde môžete navštíviť safari 
park, ale i uvidieť miestnu flóru a faunu, ktorá je naozaj pestrá. Na tomto čarovnom mieste máte jedineč-
nú šancu obdivovať až 680 druhov rastlín a 200 druhov vtákov.  
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ALEM | depandance    | strana 118

TOP FIRST MINUTE

COLENTUM | hotel     | strana 109

TOP FIRST MINUTE

ZELENA PUNTA | apartmány    | strana 108

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15-dňové po-
bytové zájazdy individuálnou dopravou alebo 
10, 12 a 17-dňové pobytové zájazdy autobuso-
vou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými 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 1,50 € na osobu 
a noc zájazdu » servisný poplatok na osobu od 2 
rokov vo výške 1 € na osobu a noc zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70€ na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70€ na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská 
Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Mur-
ter, Primošten, Trogir +105 € na osobu k cene 
zájazdu » strediská Omiš, Baško Polje +110 € na 
osobu k cene zájazdu.

BONUS » priamo z východu do vybraných 
stredísk vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma v hoteli Donat, Imperial, Medena, Sagitta 
Holiday Village, Olympia, Colentum. 
 
Zájazdy týkajúce sa hotelov Zora a Zelena Punta 
nie sú skupinovými zájazdmi.

Strediská » Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Ugljan, Vodice, Murter, 
Trogir,  Primošten, Omiš a Baško Polje

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov
Kód zájazdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Dátum odchodu 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.

Dátum príchodu 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

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov
Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

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 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 230 270 290 340 370 390 450 460 500

157 184 198 232 152 266 306 313 340

dospelá osoba na 1. prístelke 190 220 240 280 300 320 360 370 400

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov bez lôžka 120 140 150 170 190 200 230 240 250

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 440 480 510 540 610 640 680

259 272 300 327 347 368 415 436 463

dospelá osoba na 1. prístelke 280 320 360 390 410 440 490 520 550

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 180 200 220 240 260 270 310 320 340
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 8 - dňových zájazdov Ceny 10 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 420 450 470 490 560 600 620

259 272 286 306 320 334 381 408 422

dospelá osoba na prístelke 270 280 300 320 340 350 400 420 440

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 230 240 260 270 290 300 340 360 380

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, DPH. Príplatok » za apartmán typu B +6 € na apartmán a noc pobytu » 
v apartmáne typu C sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka.

Autobusová doprava od 72 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 460 500 600 640 670 770 820 860

293 313 340 408 436 456 524 558 585

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 400 480 520 540 620 660 690

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 220 230 250 300 320 340 390 410 430

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 450 480 580 630 650 740 810 830

286 306 327 395 429 442 504 551 565

dospelá osoba na prístelke 340 360 390 470 510 520 600 650 670

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 r. na prístelke 210 230 240 290 320 330 370 410 420

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za štvorlôžkový apartmán +12 € na apartmán a noc pobytu » za štvorlôžkový bungalov +6 € na bungalov 
a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 r. bez lôžka ZDARMA » už od 572 € a autobusová doprava len za 75 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 460 500 570 630 650 730 810 830

286 313 340 388 429 442 497 551 565

dospelá osoba na prístelke 340 370 400 460 510 520 590 650 670

dieťa 12 - 18 rokov na prístelke 300 330 350 400 450 460 520 570 590

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 210 230 250 290 320 330 370 410 420

dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom +9 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 2 deti do 6 rokov na prístelke  
v rodinnej izbe ZDARMA » už od 712 €  a autobusová doprava len za 72 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 470 510 550 610 640 720 770 820

286 320 347 374 415 436 490 524 558

dospelá osoba na 1. prístelke 340 380 410 440 490 520 580 620 660

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 210 240 260 280 310 320 360 390 410

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu  » za 1/1 izbu +7 € na osobu a noc pobytu.
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Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 490 540 600 670 690 840 850 880

300 334 368 408 456 470 572 578 599

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 440 480 540 560 680 690 710

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 220 250 270 300 340 350 420 430 440

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. *pri kúpe zájazdu do 31.01.2018 
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +6 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 460 530 580 650 670 740 820 860

293 313 361 395 442 456 504 558 585

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 430 470 520 540 600 660 690

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 220 230 270 290 330 340 370 410 430

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. *pri kúpe zájazdu do 31.01.2018 
Príplatok » za izbu s balkónom +6 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 510 530 600 660 690 770 850 880

327 347 361 408 449 470 524 578 599

dospelá osoba na 1. prístelke 390 410 430 480 530 560 620 680 710

1. dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 240 260 270 300 330 350 390 430 440

osoba na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 240 260 270 300 330 350 390 430 440

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb, pri kúpe zájazdu do 28.02.2018.
Príplatok » za obed +15 € na osobu a deň » za izbu s balkónom +10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou  na more a s balkó-
nom +12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 490 540 600 670 690 840 850 880

300 334 368 408 456 470 572 578 599

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 440 480 540 560 680 690 710

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 220 250 270 300 340 350 420 430 440

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu » za 1/1 izbu +10 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 520 540 600 670 690 770 850 870

327 354 368 408 456 470 524 578 592

dospelá osoba na 1. prístelke 360 390 410 450 510 520 580 640 660

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. a 2. prístelke 240 260 270 300 340 350 390 430 440

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb.  
Príplatok  » za izbu superior +6 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s výhľadom na more +8 €.
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Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 610 640 700 750 770 900 950 990

388 415 436 476 510 524 612 646 674

dospelá osoba na 1. prístelke 460 490 520 560 600 620 720 760 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 310 320 350 380 390 450 480 500

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 310 320 350 380 390 450 480 500

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +15 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 776 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 610 670 700 720 860 900 920

374 402 415 456 476 490 585 612 626

dospelá osoba na 1. prístelke 500 540 550 610 630 650 780 810 830

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, DPH. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 650 720 760 800 820 970 1020 1050

422 442 490 517 544 558 660 694 714

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 580 610 640 660 780 820 840

dieťa 6 - 12 rokov na 1. prístelke 310 330 360 380 400 410 490 510 530

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 stra-
nu +4 € na izbu a noc pobytu » za izbu 5* štandardu v Olympia Sky +80 €  na osobu a noc pobytu. 

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 722 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 600 660 690 710 850 870 910

361 381 408 449 470 483 578 592 619

dospelá osoba na prístelke 430 450 480 530 560 570 680 700 730

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 16 rokov na prístelke 320 340 360 400 420 430 510 530 550
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú 
stranu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu typu superior +6 € na izbu a noc pobytu » za obed +17 €  na osobu a deň.
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MEDENA | hotel       | strany 116 - 117
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BRZET | pavilóny     | strana 119
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Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 600 670 690

354 368 408 456 470

dospelá osoba na prístelke 390 410 450 510 520

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. a 2.  prístelke 260 270 300 340 350

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb.  
Príplatok  » za izbu superior +6 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s výhľadom na more +8 €.

PONÚKAME VÁM » 8 a 15 - dňové pobytové 
zájazdy individuálnou dopravou, 10 a 17 - dňo-
vé pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Chorvátska.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » stredisko Trogir 
+105 € a Omiš +110 € na osobu k cene zájazdu.  

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

OSTATNÉ » informácie o doprave a povinných 
príplatkoch viď. Cenník Chorvátsko str. 387.

Strediská » Trogir a Omiš

CHORVÁTSKO – termíny 10 - dňových zájazdov
Kód zájazdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Dátum odchodu 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.

Dátum príchodu 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 380 440 490 510

232 259 300 334 347

dospelá osoba na 1. prístelke 280 310 360 400 410

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 140 160 180 200 210

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez služieb* ubytovanie ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, džús alebo voda), služby dele-
gáta, DPH.  *dieťa do 7 rokov bez služieb má len ubytovanie zdarma.

Autobusová doprava od 72 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Rafting na rieke Cetina
 
Rafting je organizovaný z letoviska Omiš. Minibusom sa odveziete do dedinky Penšići, kde sa s raftom 
začína. Celá trasa je dlhá 9 km a trvá 3-4 hodiny. Počas nej máte unikátnu možnosť kochať sa jedinečný-
mi prírodnými úkazmi. Trasa je skutočne nenáročná, takže sa jej môžu zúčastniť i deti. Preto sa pridajte s 
nami zažiť nezabudnuteľný adrenalínový zážitok!

Návšteva Dubrovnika
Dubovnik je jednoznačne najkrajším a zároveň najpôsobivejším mestom Chorvátska. Leží v južnej Dal-
mácii a je druhým najväčším mestom krajiny. Radí sa medzi jej najdôležitejšie turistické, historické a 
kultúrne centrá. Dubrovnik je zapísaný v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Poďte ho s nami toto 
leto navštíviť!

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 12 r. na prístelke ZDARMA
a 2. dieťa do 7 r. bez lôžka ZDARMA » už od 708 €  a autobusová doprava len za 72 €/osoba
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Strediská » Sutomore, Budva a Bečiči

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 420 450

254 260 273 293

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 380 410

dieťa do 12 rokov na  1.prístelke 200 210 220 230

dieťa do 12 r. bez lôžka / príst.v rod. izbe ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  all inclusive, služby  delegáta, miniklub, DPH.  
Príplatok  » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu » rodinná izba sa účtuje 3x cena na základnom lôžku.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové le-
tecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové 
zájazdy kombinovanou dopravou* (diaľko-
vý klimatizovaný autobus - lietadlo, resp. 
lietadlo - diaľkový klimatizovaný autobus) 
do Čiernej Hory. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Monte-
negro Airlines letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Podgorica (TGD).   

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Podgorica (TGD) + 190 € 
na osobu k cene pobytu, resp. +100 € na oso-

bu k cene pobytu za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 
rokov 170 € (pri kombinovanej doprave 85 
€ na osobu od 2 rokov) » 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 po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 

zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia storno poplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení nájdete na str. 449). V prípade, 
že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto ces-
tovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.  

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Čiernej Hory je 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, ku ktorému treba pripočítať 
cenu letenky 190 €.

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. 07.8. 14.8. 21.8 28.8. 04.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ČIERNA HORA –  8 a 15-dňové zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane* 
Kód zájazdu 2101* 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111*

Dátum odletu BA, KE 24.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu BA, KE 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 10 
alebo 17-dňové zájazdy autobusovou dopra-
vou do Čiernej Hory. 

DOPRAVA » autobusovú dopravu zabezpeču-
jeme diaľkovými klimatizovanými autobusmi 
z Bratislavy. Informácie o nástupných miestach, 
podmienkach, cene a časoch prepravy vám 
poskytnú predajcovia našich CK.

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 (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 

o poistení nájdete na str. 449). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým 
klimatizovaným autobusom +125 € na osobu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

Letecká doprava od 124 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.

Autobusová doprava od 81 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.

letecky 2 osoby a dieťa do 12 rokov -35% zľava  » ušetríte až 595 € 

L e t e c k á  a   k o m b i n o v a n á  d o p r av a

A u t o b u s o v á  a   i n d i v i d u á l n a  d o p r av a
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Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 510 550

320 334 347 374

3. dospelá osoba v 1/3 * 460 480 500 540

3. osoba - dieťa do 14 r.  v 1/3 * 240 250 260 280

dieťa do 6 rokov  bez lôžka ubytovanie a polpenzia  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. Pozor » * v izbe 1/3 musia byť min. 3 platiace osoby.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 670 700 730

                                                     442 456 476 497

dospelá osoba na 1. prístelke 630 650 680 710

1. dieťa  do 12 r. na prístelke 390 410 420 440

2. dieťa do 12 r. bez lôžka 260 270 280 300

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 r. na príst. v rod. izbe ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 r. bez lôžka v rod. izbe ubytovanie a  ultra all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie vo vilkách, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hoteli +12 € na izbu a noc » rodinná izba sa účtuje 3x cena na základnom lôžku +30 € na izbu a noc pobytu 
» za balkón, resp. terasu vo vilkách +10 € na izbu a noc pobytu. 
Pozor » * obmedzený počet izieb

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Skadarské jazero 
Vydajte sa s nami na jeden z najpohodovejších lodných výletov. Čaká vás spoznávanie jedného z naj-
krajších prírodných kútov Čiernej Hory – Skadarského jazera. Loď nás počká kúsok od dedinky Vranina. 
Na palube nás privíta drobné lokálne občerstvenie - priganice, med, syr a víno. Sprievodca nám ukáže 
tajomstvá a najkrajšie miesta najväčšieho jazera Balkánskeho polostrova. Neskôr zastavíme na pláži Peli-
novo, kde budeme mať možnosť ochutnať čerstvé čiernohorské rybie špeciality, či kúpať sa.

Boka Kotorska
Navštívte s nami najväčší prírodný  záliv na juhu Jadranského mora. Petrovac, Budva, Tivat, aj Kotor, tieto 
mestá „spoznáme“ cestou do posledného menovaného.  V meste Kotor, pripomínajúcom Dubrovník alebo 
Benátky bez kanálov, nás neminie prehliadka mesta. Neskôr sa aj so sprievodcom nalodíme v Malej Maríne 
v Kotore a užijeme si plavbu Kotorským a Risanským zálivom. Poslednou zastávkou nášho výletu bude 
návšteva mesta Tivat, kde nás čaká prechádzka krásnou častou „port Montenegro“. 

letecky 2 dospelé osoby -32% zľava a 2 deti do 12 rokov » ušetríte až 1246 €          

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 450 490

286 293 306 334

dospelá osoba na prístelke 380 390 410 450

dieťa do 5 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 300 310 320 350

dieťa do 12 bez lôžka 210 220 230 250

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatky »  za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom + 6 € na izbu a noc pobytu.
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L e t e c k á  a   k o m b i n o v a n á  d o p r av a

A u t o b u s o v á  a   i n d i v i d u á l n a  d o p r av a
PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 10, 
13, 14 alebo 17-dňové zájazdy autobusovou 
dopravou do Albánska. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi Informácie o nástupných 
miestach, podmienkach, cene a časoch prepravy 
vám poskytnú predajcovia našej CK. Trasa cesty 
vedie cez Maďarsko, Chorvátsko a Čiernu Horu 
(s prestupom). 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia storno poplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie informácie o poiste-
ní nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým 
klimatizovaným autobusom +135 € na osobu. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2 € na osobu od 2 
rokov a noc pobytu.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy a 9-dňo-
vé pobytové zájazdy *kombinovanou 
dopravou (autobus - lietadlo, resp. lietadlo 
- autobus) do Albánska. 

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings letmi z Bratislavy (BTS) 
a Košíc (KSC) na letisko Tirana (TIA).  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Tirana (TIA) +180 € na osobu 
od 2 rokov (príplatok za kombinovanú do-
pravu bus/let, resp. let/bus +100 € na osobu 
od 2 rokov).   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 
rokov 170 € (pri kombinovanej doprave 
na osobu od 2 rokov 100 €) » pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2 € na osobu od 2 
rokov a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia storno poplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení nájdete na str. 449). V prípa-
de, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Albánska je 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, ku ktorému treba pripočítať 
cenu letenky 180 €.

Strediská » Shëngjin a Durrës

    ALBÁNSKO – 8 a 15-dňové  zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane*
Kód zájazdu 2301* 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2311*

Dátum odletu 24.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 3.9.

Dátum príletu 2.7. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    ALBÁNSKO – 10-dňové  zájazdy individuálne a autobusom
Kód zájazdu 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311

Dátum odchodu 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9.
Dátum príchodu 26.6. 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 7

11 a 12-dňové zájazdy letecky
2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407

28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8.

9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

11 10 11 10 11 10 11

13 a 14-dňové zájazdy  ind. a autob.
2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407

27.6. 08.07. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8.

10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

11 10 11 10 11 10 11

 Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 410 430 450 580 630 680

272 279 293 306 395 429 463

dospelá osoba na 1. prístelke 320 330 350 360 470 510 550

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 200 210 220 230 290 320 340

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, služby delegáta, DPH.  Pozor » * obmedzený počet izieb    
Príplatok » za izbu s balkónom +3 €  na izbu a noc pobytu. 

Autobusová doprava od 88 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.

Letecká doprava od 117 €

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 420 460 480 650 690 740

279 286 313 327 442 470 504

dospelá osoba na 1. prístelke 390 400 440 460 620 660 710

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1.,  resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 200 210 230 240 330 350 370

dieťa do 7 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  Pozor » * obmedzený počet izieb.
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom +3 € na izbu a noc pobytu.

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 420 440 460 600 650 700

279 286 300 313 408 442 476

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 360 370 480 520 560

dieťa 6-12 rokov  na 1. prístelke 200 210 220 230 300 330 350

dieťa do 6 r. na 1.prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a polpenzia ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +10 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 540 570 740 780 840

320 334 368 388 504 531 572

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 440 460 600 630 680

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 240 250 270 290 370 390 420

dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v depandance Dolce Vita, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hlavnej hotelovej budove +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu v hlavnej hotelovej budove s orientáciou 
na morskú stranu +15 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 410 450 470 620 670 720

272 279 306 320 422 456 490

dospelá osoba na 1. prístelke 320 330 360 380 490 530 570

1., resp. 2. dieťa 6-12r. na prístelke 200 210 230 240 310 340 360

dieťa do 6 r. na prístel. resp.bez lôžka ubytovanie all inclusive  ZDARMA

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 470 490 530 550 720 750 820

306 319 345 358 468 488 533

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 450 470 620 640 700

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-13 r. na prístelke 240 250 270 280 360 380 410

dieťa do 6 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie - štandard, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu štandard +10 € na izbu a noc » za izbu orientovanú na morskú stranu s výhľadom na bazén +4 € 
na izbu a noc » za izbu de luxe +7 € na izbu a noc » za izbu superior 5* +21 € na izbu a noc. Pozor » * obmedzený počet izieb.

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti do 13 a 6 rokov na prístelkách  
so zľavou 35% » ušetríte až 1236 €, letecká doprava len za 117 € na osobu.
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PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 10, 
13, 14 alebo 17 dňové pobytové zájazdy auto-
busovou dopravou do Bulharska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi z vybraných nástupných 
miest, autobusová doprava aj priamo z východ-
ného Slovenska. Trasa cesty vedie cez Maďarsko 
a Srbsko.

POVINNÝ PRÍPLATOK » pobytová taxa a ser-
visný poplatok vo výške 2,50 € na osobu od 2 
rokov a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie informácie o poiste-
ní nájdete na str. 449). 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 Bul-
harska - stredísk Primorsko, Pomorie, Slnečné 
pobrežie, Sveti Vlas a Elenite diaľkovým klimati-
zovaným autobusom s odchodom z Bratislavy 
+135 € na osobu k cene zájazdu. Informácie 
o nástupných miestach, podmienkach, cene 
a časoch prepravy vám radi poskytnú predajco-
via našich CK.

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového zájazdu 
do Bulharska predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov. Prípla-

tok  + 40 € na osobu k cene autobusovej 
dopravy.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Bulharska.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings priamymi letmi z Brati-
slavy (BTS), Košíc (KSC), Popradu (TAT) a Sliača 
(SLD) na letisko Burgas (BOJ), a priamymi letmi 
z Bratislavy (BTS) na letisko Varna (VAR).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na osobu 

do 2 rokov 65 €, od 2 rokov 170 €, pobytová 
taxa vo výške 2,50 € na osobu od 2 rokov a noc 
zájazdu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za le-
teckú dopravu z Bratislavy (BTS), Košíc (KSC), 
Popradu (TAT) a Sliača (SLD) na letisko Burgas 
(BOJ), a z Bratislavy (BTS) na letisko Varna (VAR) 
+ 180 € na osobu k cene pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Bulharska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, ku ktorému treba 
pripočítať cenu letenky 180 €.

Strediská » Primorsko, Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas, 
Elenite a Zlaté piesky

BULHARSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 3102 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132 3135

Dátum odchodu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príchodu 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

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov
Kód zájazdu 3103 3106 3109 3112 3115 3118 3121 3124 3127 3130 3133

Dátum odletu BA 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.

Dátum príletu BA 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

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov
Kód zájazdu 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132

Dátum odletu BA, KE 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8.

Dátum príletu BA, KE 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

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov
Kód zájazdu 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134

Dátum odletu SLD 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu SLD 25.6. 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 7

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov
Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odletu BA, KE, SLD, PP 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8.

Dátum príletu BA, KE, SLD, PP 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

BULHARSKO – termíny 13 a 14-dňových zájazdov  
individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odchodu 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8.

Dátum príchodu 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

L e t e c k á  d o p r av a

A u t o b u s o v á  a   i n d i v i d u á l n a  d o p r av a

Podmienky  
na strane 4 - 5.

Podmienky  
na strane 4 - 5.

Autobusová  
doprava od 92 €

Letecká doprava 
od 117 €
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Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 130 140 160 180 220 230 250 270

89 96 109 123 150 157 170 184

dospelá osoba na 1. prístelke 110 120 130 160 180 190 200 220

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 70 70 80 100 110 120 130 140

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 160 180 200 220 280 300 310 320

109 123 136 150 191 204 211 218

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 180 230 240 250 260

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 80 90 100 110 140 150 160 160

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 160 170 190 210 260 270 290 310

109 116 130 143 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 210 220 240 250

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 160 170 190 210 260 270 290 310

109 116 130 143 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 210 220 240 250

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 160 170 190 210 270 290 300 310

109 116 130 143 184 198 204 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 220 240 240 250

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za all inclusive služby v hoteli Tishi-
na: dieťa od 2 do 12 rokov +6 € na osobu a noc pobytu, dospelá osoba +12 € na osobu a noc pobytu.
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.   

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 180 200 220 280 290 310 340

109 123 136 150 191 198 211 232

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 180 230 240 250 280

1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. a 5. osoba do 12 r. v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za večeru: dieťa do 12 rokov +5 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +10 € na osobu a noc pobytu. 
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok +15 € na izbu a noc pobytu.
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Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 190 210 230 290 300 320 350

109 130 143 157 198 204 218 238

dospelá osoba na 1. prístelke 130 160 170 190 240 240 260 280

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 220 260 290 320 360 420 440 460

150 177 198 218 245 286 300 313

dospelá osoba na 1. prístelke 180 210 240 260 290 340 360 370

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 190 200 220 240 320 330 340 370

130 136 150 164 218 225 232 252

dospelá osoba na 1. prístelke 160 160 180 200 260 270 280 300

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 200 210 230 250 330 340 350 380

136 143 157 170 225 232 238 259

4. dospelá osoba na základnom lôžku 160 170 190 200 270 280 280 310

4. osoba do 12 rokov v apartmáne ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » za apartmány je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 230 250 270 340 350 370 400

150 157 170 184 232 238 252 272

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 200 220 280 280 300 320

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 210 220 240 260 330 340 360 390

143 150 164 177 225 232 245 266

dospelá osoba na 1. prístelke 170 180 200 210 270 280 290 320

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 110 110 120 130 170 170 180 200

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

2 osoby - 32% zľava a  dieťa až do 12 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte až  294 € 
a autobusová doprava len za 92 € / osoba alebo letecká doprava len za 123 € / osoba
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Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 260 290 320 410 420 440 470

170 177 198 218 279 286 300 320

dospelá osoba na 1. prístelke* 200 210 240 260 330 340 360 380

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » ubytovanie v zrekonštruovanej 3* časti +16 € 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 290 310 330 350 450 470 490 520

198 211 225 238 306 320 334 354

dospelá osoba na 1. prístelke 240 250 270 280 360 380 400 420

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 180 190 200 210 270 290 300 320

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za polpenziu: dieťa do 12 rokov +3 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +6 € na osobu a noc pobytu » za all 
inclusive: dieťa do 12 rokov +8 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +16 € na osobu 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/.

KOTVA | hotel         | strany 156-157

TOP FIRST MINUTE 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 340 370 390 470 480 530 570

211 232 252 266 320 327 361 388

dospelá osoba na 1. prístelke 250 280 300 320 380 390 430 460

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 100 110 120 120 150 150 160 180

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 170 190 200 240 240 270 290

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe 100 110 120 120 150 150 160 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za all inclusive: dieťa do 12 rokov +10 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +20 € na osobu a noc pobytu.
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 330 370 390

202 215 241 254

dospelá osoba na 1. prístelke 140 150 170 180

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke* 110 120 140 140

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. *možné iba v rodinných izbách a apartmánoch.
Príplatky » za polpenziu: dieťa od 2 do 13 rokov +5 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +10 € na osobu a noc pobytu » 
za služby ultra all inclusive: dieťa od 2 do 13 rokov +9 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +18 € na osobu a noc pobytu 
» za izbu s výhľadom na more +7 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu » za apartmán +35 € na 
izbu a noc pobytu /rodinné izby a apartmány sú na vyžiadanie/. 

letecky 2 dospelé osoby  a dieťa do 13 rokov na prístelke so zľavou až 35% » ušetríte až  461 € 
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Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 520 530 550 590

232 238 252 266 354 361 374 402

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 420 430 440 480

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 40 40 40 50 60 60 60 70

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 320 350 380 410 480 540 580 630

218 238 259 279 327 368 395 429

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 310 330 390 440 470 510

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 100 110 110 120 140 160 170 190

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 100 110 120 130 150 170 180 190

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

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 340 390 410

218 232 266 279

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 320 330

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 390 410 430 550 570 590 630

259 266 279 293 374 388 402 429

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 330 350 440 460 480 510

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 230 240 250 260 330 350 360 380

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatky » za all inclusive: dieťa do 12 rokov +9 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +18 € na osobu a noc pobytu » za 
izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte až  402 € 
a autobusová doprava len za 92 €/osoba alebo letecká doprava len za 123 €/osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 520 530 550 590

221 228 241 254 338 345 358 384

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 420 430 440 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 180 190 200 260 270 280 300

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 12 rokov na prístelkách - zľava až 32% » ušetríte až 473 €
a autobusová doprava len za 92 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 117 €/osoba
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Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 380 410 430 510 590 610 650

225 259 279 293 347 402 415 442

dospelá osoba na 1. prístelke 270 310 330 350 410 480 490 520

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 60 70 70 70 90 100 100 110

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 190 210 220 260 300 310 330

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 410 420 440 460 590 610 630 670

279 286 300 313 402 415 429 456

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 360 370 480 490 510 540

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 50 50 60 60 70 80 80 80

3. a 4. os. do 12 r. na príst. v apartmáne 50 50 60 60 70 80 80 80

3. a 4. dosp. os. na príst. v apartmáne 330 340 360 370 480 490 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v apartmáne +15 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 390 440 470

234 254 286 306

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 310 330

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov bez lôžka 70 70 80 90

2. dieťa do 13 rokov na prístelke* 130 140 160 170

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. *možné iba v rodinných izbách a apartmánoch.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu » za apart-
mán +35 € na izbu a noc pobytu /rodinné izby a apartmány sú na vyžiadanie/. 

letecky 2 dospelé osoby  a  dieťa až do 13 rokov na prístelke so zľavou až 35% » ušetríte až  517 € 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 470 490 630 650 670 720

293 306 320 334 429 442 456 490

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 380 400 510 520 540 580

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 220 230 240 250 320 330 340 360

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
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Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 490 510

279 293 334 347

dospelá osoba na 1. prístelke 290 310 350 360

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 210 220 250 260

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +3 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 460 510 530 650 700 720 760

279 313 347 361 442 476 490 517

dospelá osoba na 1. prístelke 330 370 410 430 520 560 580 610

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v štúdiu ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v štúdiu 100 110 120 130 150 170 170 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » za štúdio je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 490 570 590 690 770 790 850

273 319 371 384 449 501 514 553

dospelá osoba na 1. prístelke 340 400 460 480 560 620 640 680

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 260 300 350 360 420 470 480 510

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v hotelovej časti Royal Park +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 600 660 690 870 880 920 990

354 408 449 470 592 599 626 674

dospelá osoba na 1. prístelke 420 480 530 560 700 710 740 800

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 260 300 330 350 440 440 460 500

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 260 300 330 350 440 440 460 500

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 +60 € na izbu a noc pobytu v hoteloch 
Alpha, Beta, Sigma, Delta.

2 dospelí a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelkách ZDARMA - zľava až 32% » ušetríte až  544 €
a autobusová doprava len za 92 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 117 €/osoba
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PONÚKAME VÁM » 8,11 a 12-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Cyprus.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings, priamymi letmi z Bra-
tislavy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko Larnaka 
(LCA).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 
rokov 65 € a osoby od 2 rokov 210 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 449). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská » Protaras, Ayia Napa, Larnaka a Limassol

Podmienky 
na strane 4 - 5.

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7601 7603 7605 7607 7609 7611 7613 7615 7617 7619 7621 7623 7625 7627 7629

Dátum odletu KE 11.6. 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 KE 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. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7602 7604 7606 7608 7610 7612 7614 7616 7618 7620 7622 7624 7626 7628 7630

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

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710

Dátum odletu BA, KE 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Dátum príletu BA, KE 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9. 1.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750 800 820 890 870 950 960 970 1040 1120

456 483 510 544 558 606 592 646 653 660 708 762

dospelá osoba na 1. prístelke 570 610 640 680 700 760 720 770 790 800 870 930

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 480 510 530 570 580 630 580 610 630 640 700 740

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 750 800 850 930 940 990 1150 1200 1210 1220 1250 1350

510 544 578 633 640 674 782 816 823 830 850 918

dospelá osoba na 1. prístelke 600 640 680 750 760 800 900 920 940 950 980 1050

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
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                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 880 930 990 1040 1080 1150 1270 1290 1400 1430 1450 1570

599 633 674 708 735 782 864 878 952 973 986 1068

dospelá osoba na 1. prístelke 730 780 830 870 900 960 1040 1050 1140 1160 1180 1270

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA  

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

3. dieťa do 13 rokov bez lôžka v rod. izbe 590 630 670 700 730 770 810 820 880 900 920 980

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu, za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 940 960 1020 1090 1110 1190 1290 1320 1460 1470 1510 1620

640 653 694 742 755 810 878 898 993 1000 1027 1102

dospelá osoba na 1. prístelke 770 790 840 900 910 980 1040 1070 1170 1180 1220 1300

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 480 490 530 560 570 610 600 620 660 670 710 740

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu, za rodinnú izbu +25 € na izbu a noc pobytu.

 
2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 1125 € 

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 910 960 1020 1070 1120 1250 1270 1380 1400 1420 1530

592 619 653 694 728 762 850 864 939 952 966 1041

dospelá osoba na 1. prístelke 720 750 790 840 890 930 1010 1030 1110 1130 1150 1230

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA  

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

3. dieťa do 13 rokov bez lôžka v rod.izbe 570 600 630 670 710 740 780 790 850 860 890 940

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu, za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

 
2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 €  » ušetríte až 1360 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 870 930 1010 1020 1070 1250 1260 1310 1320 1350 1460

578 592 633 687 694 728 850 857 891 898 918 993

dospelá osoba na prístelke 730 750 800 870 880 920 1060 1070 1110 1120 1150 1240

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

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 410 440 450 480 500 510 520 530 540 560 580

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 570 580 620 670 680 710 790 800 810 820 850 910

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +30 € na izbu a noc pobytu, za izbu s výhľadom na bazén +6 € na izbu a noc pobytu.
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Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1020 1060 1130 1170 1250 1420 1450 1550 1560 1590 1720

674 694 721 769 796 850 966 986 1054 1061 1082 1170

dospelá osoba na 1. prístelke 770 800 830 880 910 980 1080 1110 1170 1180 1210 1300

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

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 630 650 680 720 750 800 860 880 910 930 970 1030

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za priamy výhľad na more  +8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1070 1090 1150 1220 1270 1350 1570 1590 1660 1670 1720 1850

728 742 782 830 864 918 1068 1082 1129 1136 1170 1258

dospelá osoba na 1. prístelke 970 980 1040 1100 1150 1220 1400 1420 1480 1490 1540 1650

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 760 770 810 860 900 960 1070 1090 1120 1130 1180 1250

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +20  € na izbu a noc pobytu, za priamy výhľad na more  +12 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1375 €

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Troodos
Jedným z najatraktívnejších je výlet do vnútrozemia ostrova, do pohoria Troodos. Do hôr sa vydáte cez 
vinársku oblasť „Krasochoria“. Hlavným bodom výletu je návšteva najbohatšieho kláštora na Cypre – 
Kykkos, kde je uložená vzácna ikona Panny Márie, o ktorej sa hovorí, že je zázračná, protože plní ľuďom 
prosby a priania. Podľa povesti je jednou z troch ikon pripisovaných evanjelistovi Lukášovi. Cestou ku 
kláštoru budete obdivovať úchvatné horské scenérie, uvidíte  aj najvyššu horu ostrova.

Larnaka - Chirokitia - Lefkara
Výlet do tretieho najväčšieho mesta ostrova, kde navštívite tak kresťanské ako aj moslimské pamiatky, pal-
movú promenádu alebo obľúbenú atrakciu - slané jazero Aliki, ktoré je zimným útočiskom plameniakov. 
Len niekoľko kilometrov od Larnaky sa nachádza neolitická osada Choirokoitia, ktorá je od roku 1998 na 
zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Po návšteve tejto prehistorickej pamiatky budete po-
kračovať do dediny Pano Lefkara, ktorá je známa svojimi dobre zachovanými objektmi ľudovej architektú-
ry, ale predovšetkým výšivkami „Lefkaritika“ a ručne vyrobenými striebornými šperkami.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1020 1040 1100 1170 1220 1290 1470 1490 1600 1610 1650 1770

694 708 748 796 830 878 1000 1014 1088 1095 1122 1204

dospelá osoba na prístelke 800 810 860 910 950 1010 1120 1140 1210 1220 1260 1340

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

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 430 440 470 500 520 550 550 560 570 580 620 640

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 650 660 700 750 780 830 890 900 940 960 1000 1060

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v šúdiu, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za apartmán +20  € na izbu a noc pobytu.
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CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7800 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826 7828

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

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7801 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827 7829

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

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7901 7903 7905 7907 7909 7911 7913 7915 7917

Dátum odletu BA 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9.

Dátum príletu BA 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

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 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Dátum príletu KE 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

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 » leteckou spoločnosťou Tailwind 
Airlines letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) 
na letisko Ercan (ECN) s medzipristátím v tu-
reckej Antalyi (AYT) a leteckými spoločnosťami 
Travel Service a Smartwings, priamymi letmi z 
Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko Larnaka 
(LCA). 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 (14-no-
cového) leteckého pobytového zájazdu 
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 transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2 
rokov 65 € (letisko ECN a LCA) a osoby od 2 ro-
kov 210 € - letisko Ercan (ECN) a 240 € - letisko 
Larnaka (LCA). 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 449). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská -  Kyrenia a Famagusta

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 970 990 1050 1050 1150 1290 1350 1450

579 598 631 644 683 683 748 839 878 943

dospelá osoba na 1. prístelke 730 750 790 810 860 840 920 1040 1080 1160

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 570 590 620 640 670 640 700 790 820 870

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 +4 € na izbu a noc pobytu.
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 930 960 1010 1030 1090 1090 1190 1330 1390 1490

605 624 657 670 709 709 774 865 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 760 790 830 850 900 880 960 1070 1120 1190

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke* 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 600 620 650 670 710 670 730 820 850 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
POZOR » *platí pre obmedzený počet izieb.

2 osoby -35% zľava a 2 deti do 13 a 7 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1554 €
2 osoby -35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  1363 € 

Famagusta
Známe mesto Famagusta je obkolesené svojimi starovekými hradbami. Toto mesto sa stalo inšpiráciou 
pre spisovateľa Williama Shakespeara, ktorý si ho zvolil za dejisko svojej hry Othello. V samotnom centre 
je možné navštíviť množstvo pamiatok. Za  zmienku stojí benátske opevnenie 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 veľ-
kolepej 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 pamiatok, z ktorých za návštevu 
stoja napríklad uličky Starého mesta, Palác Arcibiskupa, Katedrála sv. Jána či Byzantské múzeum a samo-
zrejme zaujímavosťou je aj prekročenie hranice tzv. Green Line. 

Polostrov Karpas
Polostrov Karpas, prezývaný aj “Dlhý prst Cypru”, je najmenej zaľudneným krajom na celom Cypre. Na-
chádzajú sa tu kilometre a kilometre nádherných panenských piesočnatých pláží, ktoré ešte zostali civi-
lizáciou 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 ume-
nia 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 Cyperčanov. Ďal-
šou zaujímavosťou regiónu je zrúcanina hradu sv. Hilariona s množstvom tajných miestností a chodieb. 
Povráva sa, že tento hrad inšpiroval Walta Disneyho k napísaniu rozprávky “Snehulienka a sedem trpaslí-
kov”. Iná legenda zase hovorí, že hrad bol útočiskom Afrodity, ktorá tu zanechala nádherný poklad, ale 
ten sa nikdy nenašiel.

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
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PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12  alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Grécka - Chalkidiki.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice, resp. Ellinair z Bratislavy (BTS), resp. z Košíc 
(KSC) na letisko Thessaloniki (SKG).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 
miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 449). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu do Grécka - Chalkidiki 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 220 €.

Strediská » Nea Potidea, Afitos a Kalandra

Chalkidiki – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514

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.

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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky  
na strane 4 - 5.

Chalkidiki– termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609

Dátum odletu BA, KE 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Dátum príletu BA, KE 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Počet nocí 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 590 620 650 720 790 970 990 1090 1120 1190

384 403 423 468 514 631 644 709 728 774

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 520 570 630 750 770 850 870 920

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. a 3. dieťa  do 14 rokov na prístelke 390 410 430 480 530 600 630 690 710 740

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. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 750 850 930 1090 1150 1170 1210 1290

470 490 510 578 633 742 782 796 823 878

dospelá osoba na 1. prístelke 540 560 590 670 730 830 880 900 930 980

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 440 460 480 550 600 660 700 720 740 780

2. dieťa do 13 r. bez lôžka v štúdiu 440 460 480 550 600 660 700 720 740 780

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
* platí pre obmedzený počet izieb. Príplatok » za štúdio +5 € na izbu a noc pobytu.  

2  osoby -35% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov na prístelkách len za 99 €  » ušetríte až 1135 €
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1010 1030 1150 1190 1390 1450 1520 1550 1660

674 687 701 782 810 946 986 1034 1054 1129

dospelá osoba na 1. prístelke 760 770 790 880 910 1030 1090 1140 1160 1240

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 600 610 630 700 730 670 710 730 770 820

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

Thessaloniki
Thessaloniki sú druhým najväčším gréckym prístavom spájajúcim Európu s krajinami východu, záro-
veň sú hlavným mestom a správnym centrom severnej časti Grécka. Pôvodné mesto bolo založené v 
roku 315 pred Kristom. Počas návštevy môžete vidieť starú časť mesta, Baziliku sv. Petra, Bielu vežu, 
Aristotelovo námestie a románske fórum. Spestrite si svoj pobyt posedením v niektorej z kaviarní na 
prímorskej promenáde alebo nákupmi.  

Meteora
Kto by nemal záujem vidieť tieto vznešené „vznášajúce sa“ kláštory Meteora? Užite si nezabudnuteľný 
pohľad na tieto neprístupné vysoké skalné masívy, kam sa v 11. storočí stiahli pustovníci, aby sa tu me-
ditáciou, modlitbami, uctievaním a konaním pokánia priblížili mystickému osvieteniu božským svetlom. 
Založením kláštora Veľký Meteoron v 14. storočí vznikol aj záväzný mníšsky rád a postupne tu vzniklo 
24 kláštorov, z ktorých sa ich zachovalo 12. Počas výletu navštívite 2 zo súčasných aktívnych kláštorov 
a tiež malebnú dielničku.

Athos
Zažite s nami okružnú plavbu okolo najtajomnejšieho polostrova Chalkidík, ktorého väčšinu rozlohy za-
berá takmer 1 000 rokov starý autonómny mníšsky štát. Jeho oficiálny názov je Agios Oros (Svätá hora). 
Spravuje ho takmer 1 700 mníchov, ktorí žijú v 20 kláštoroch (17 gréckych, 1 srbský, 1 ruský a 1 bul-
harský) rozmiestnených na území tretieho prstu Chalkidík. Do mníšskej komunity nemajú ženy žiaden 
prístup od vydania dekrétu byzantským cisárom Konšantínom Monomochosom v roku 1060. Mužskí 
návštevníci si môžu vybaviť povolenie na návštevu, to sa však ročne udeľuje len pár stovkám záujemcov.  

Olymp - Dion - Vergina
Ak túžite zistiť, odkiaľ grécki bohovia vládli nad antickým svetom, ak vás zaujíma vznešená história Ma-
cedónie a chcete poznať miesto, kde sa narodil Alexander Veľký, potom je návšteva týchto miest ušitá 
na mieru práve vám. Počas jazdy k Olympu si môžete vychutnávať výhľady na okolitú krajinu. Z výšky 
950 m.n.m. uvidíte nádhernú scenériu severného Grécka. Návštevou mestečka Dion s bohatou históriou 
sa dozviete, že bolo založené v 5. storočí pred Kristom na úpätí vrchu Olymp. Pri návšteve mestečka 
Vergina, ktoré bolo v minulosti hlavným mestom macedónskeho kráľovstva, môžete navštíviť kráľovské 
hrobky Filipa II. a jeho manželky Kleopatry, a tiež Alexandra IV., syna Alexandra a Roxany. 

Termálne kúpele
Návšteva prímorského rezortu s wellness centrom a termálnymi kúpeľmi. Ideálne miesto pre všetkých, 
ktorí chcú relaxovať, omladiť svoje telo a dušu pri rôznych procedúrach, ale aj pre tých, ktorých trápia 
reumatické bolesti či kožné problémy. Wellness resort sa nachádza v dedinke Loutra – Ag. Paraskevi 
na polostrove Kassandra. Kúpanie v termálnej vode bohatej na minerálne látky s teplotou 38 stupňov, 
občerstvenie, víno a po kúpeľoch návšteva kostolíka v Nea Skioni. 

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
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PAPPAS | hotel        | strany 200 - 201
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RAMADA RESORT 
| hotelový komplex         | strany 198 - 199
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KING SARON | hotel        | strany 196 - 197

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Grécka - Peloponéz.

LIETAME » renomovanou leteckou spoloč-
nosťou Travel Service z letiska v Bratislave (BTS) 
na letisko Atény (ATH).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € »  
miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste pobytu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 449). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

 
 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu na grécky Peloponéz 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 220 €.

Strediská » Isthmia, Vrachati a Loutraki

Peloponéz – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky  
na strane 4 - 5.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 680 730 760 790

402 463 497 517 538

dospelá osoba na prístelke 480 550 590 620 640

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu.

   

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 760 810 850 890

462 494 527 553 579

dospelá osoba na prístelke 560 600 640 670 710

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +14 € na izbu a noc pobytu.

   

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 870 910 950

501 540 566 592 618

dospelá osoba na 1. prístelke 610 650 690 720 750

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 580 620 660 690 720

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby, 1 dieťa do 12 r. - 35% zľava a 1 dieťa do 12 r. na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1068 € 
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 816 € 
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Atény
Antické Atény nesú meno podľa bohyni múdrosti – Aténe. Boli kolískou civilizácie a múdrosti už od 
svojho počiatku a svoju hrdosť si zachovali dodnes. Môžu sa pýšiť najväčším a najstarším gréckym archi-
tektonickým komplexom, nazývaný Akropolis, ktorý je zapísaný do kultúrnych pamiatok UNESCO. Akro-
polis je vrch týčiaci sa nad Aténami, kde sa nachádzajú svätyne nielen patrónky mesta. Bolo to ideálne 
miesto, odkiaľ mohla mať ochrannú ruku nad svojimi obyvateľmi. Hovorí sa, že na tomto vrchu sa zrodila 
filozofia, divadlo, sloboda prejavu a reči. Okrem návštevy Akropolisu si nenechajte ujsť Hadrianov oblúk 
alebo tradičnú štvrť Plaka, kde vás očaria farebné domčeky s nádychom antickej architektúry.

Olympia
Dejisko starovekých športových hier, náboženstva a kultúry Gŕecka bolo práve v Olympii. Preslávila sa 
predovšetkým olympijskými hrami, ktoré sa tu konali jedenkrát za štyri roky na počesť boha Dia a zišlo 
sa tu takmer celé Grécko. Za počiatok olympijských hier považujeme rok 776 p.n.l. Bolo to nielen posvät-
né miesto pre športovcov, ale aj svätyňa, ktorá sa stala centrom uctievania boha Dia. Na jeho počesť tu 
bol postavený chrám z rokov 470-457 p.n.l. V jeho interiéri nájdeme sochu Dia, zaradenú medzi sedem 
divov starovekého sveta. Svätyňa Olympia, jedna z kultúrnych pamiatok svetového dedičstva UNESCO, 
je významným miestom dodnes, keďže práve tu sa zapaľuje olympijský oheň.

Korintský prieplav
Významnou obchodnou „skratkou“ sa stalo prekopanie Korintskej šije, medzi gréckou pevninou a Pelo-
ponézskym polostrovom. Snaha o vybudovanie prieplavu sa prejavila už  v 7 stor. p.n.l., ale vybudoval sa 
dláždený chodník – Diolkos, po ktorom boli ťahané lode, za pomoci kolesového vozidla. Myšlienka stále 
pretrvávala a taktiež aj pokusy o jeho vybudovanie. Práce s úspešným koncom nakoniec začali v 19. 
storočí, ku ktorým prispel aj rodák z Košíc, pán Gerster. Prieplav je široký cca 25 m a 8 m hlboký, preto nie 
je prístupný pre väčšinu moderných lodí. Dnes si toto unikátne dielo môžete užívať aj vy, keďže prieplav 
sa stal hlavne turistickou atrakciou.

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 870 910 950 990

527 566 592 618 644

dospelá osoba na prístelke 630 680 710 740 780

1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » v rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.

    

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 870 910 950 990

527 566 592 618 644

dospelá osoba na 1. prístelke 630 680 710 740 780

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 600 650 680 710 750

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +14 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 844 € 

2 osoby, 1 dieťa do 12 r. - 35% zľava a 1 dieťa do 12 r. na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1107 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 844 € 
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PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na ostrov Korfu.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings z Bratislavy (BTS), Sliača 
(SLD), resp. z Košíc (KSC) na letisko Korfu - 
Kerkyra (CFU).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 

miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste pobytu.  

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 449). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého pobytového zájazdu na ostrov 
Korfu predstavuje súčet dvoch za sebou na-
sledujúcich 7-nocových termínov, od ktorého 
treba odpočítať čiastku 220 €.

Strediská » Agios Georgios, Agios Ioannis Peristeron, Acharavi  
a Agios Georgios Pagi

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 

Dátum odletu BA 11.6. 14.6. 21.6. 25.6. 2.7. 5.7. 12.7. 16.7. 23.7. 26.7. 2.8. 6.8. 13.8. 16.8. 23.8. 27.8. 3.9. 6.9. 13.9.

Dátum príletu BA 21.6. 25.6. 2.7. 5.7. 12.7. 16.7. 23.7. 26.7. 2.8. 6.8. 13.8. 16.8. 23.8. 27.8. 3.9. 6.9. 13.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11

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 5716

Dátum odletu BA, KE, SLD 4.6. 11.6. 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, KE, SLD 11.6. 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. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 13 a 7 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 820 € 
2 osoby - 32% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 669 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 560 580 620 610 650 680 710 760 810

313 327 347 381 395 422 415 442 463 483 517 551

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 380 390 420 460 470 510 480 520 540 560 600 640

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 do 13 rokov na prístelke 320 340 360 390 410 440 400 430 450 470 500 530

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 340 360 380 410 430 460 440 460 480 510 560 600

232 245 259 279 293 313 300 313 327 347 381 408

dospelá osoba na prístelke 290 300 320 350 370 390 360 380 400 420 460 490

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za zrekonštruovanú izbu v hlavnej budove +5 € na izbu a noc pobytu » za novú klimatizovanú superior izbu  
+12 € na izbu a noc pobytu » za novú luxusnú klimatizovanú rodinnú izbu určenú pre 4 osoby +15 € na izbu a noc pobytu » 
za obed +7 € na osobu od 12 rokov a noc pobytu » v rodinných izbách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 570 600 620 660 660 690 740 780 830 890

340 361 388 408 422 449 449 470 504 531 565 606

dospelá osoba na prístelke 320 340 370 390 400 430 400 420 450 480 510 530

dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 270 290 310 330 340 360 320 340 360 380 410 420

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

 

2 osoby a 1 dieťa do 13 r. - 35% zľava a 2. dieťa do 13 r. len za 99 € » ušetríte až 956 € 
2 osoby a junior do 17 rokov - 35% zľava  » ušetríte až 858 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 590 630 650 690 690 730 780 820 890 950

345 364 384 410 423 449 449 475 507 533 579 618

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 450 480 510 550 560 600 590 620 670 700 760 810

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 260 290 310 320 340 280 320 340 360 390 400

junior od 13 do 17 rokov na prístelke 310 330 370 400 410 440 400 430 460 480 520 550

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive light, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu s bočným výhľadom na more, resp. orientova-
nú na morskú stranu  +6 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 590 650 690 720 750 770 830 890 930 990 1050

377 384 423 449 468 488 501 540 579 605 644 683

dospelá osoba na prístelke 460 470 510 550 570 590 590 640 690 720 760 810

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 380 390 430 450 470 490 480 520 550 580 620 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Upozornenie » v rodinných izbách určených pre 4 až 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.     

2 osoby a 1 dieťa do 12 r. - 35% zľava a 2. dieťa do 12 r. len za 99 €» ušetríte až 1113 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 886 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 570 600 640 670 700 710 770 820 840 920 960

368 388 408 436 456 476 483 524 558 572 626 653

dospelá osoba na prístelke 420 430 480 510 540 560 550 600 640 650 720 740

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 270 280 300 320 340 360 320 350 370 380 410 420

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 810 890 930 940 990 990 1130 1180 1190 1290 1390

531 551 606 633 640 674 674 769 803 810 878 946

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 660 690 750 790 800 840 830 940 980 990 1080 1160

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 490 510 560 580 590 620 590 670 700 710 770 820

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu určenú pre 4 osoby +30 € na 
izbu a noc pobytu » v priestranných rodinných izbách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.

2 osoby a 1 dieťa do 12 r. - 32% zľava a 2. dieťa do 12 r. len za 99 € » ušetríte až 1303 €
2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1040 €

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Okruh ostrovom
Výlet za najznámejšími krásami a pamätihodnosťami ostrova Korfu, počas ktorého navštívite prekrás-
ny palác Achillion a záhrady, po ktorých sa prechádzala rakúska cisárovná Sissy, prezriete si jedinečné 
hlavné mesto - Kerkyru s unikátnym námestím Spianada. Zaiste nevynecháte dedinku Paleokastritsa, 
kde absolvujete prehliadku tradičného ortodoxného kláštora Paleomonastery a v rámci voľného času 
sa môžete osviežiť kúpaním v mori na jednej z najkrajších pláží ostrova, alebo sa môžete nechať pre-
viesť malou loďkou pozdĺž pobrežia a obdivovať krásu pobrežných jaskýň a skalných útvarov. Nasleduje 
zastávka na mieste vysoko nad Paleokastritsou na vyhliadke menom Bella Vista, kde sa vám naskytne 
nádherný pohľad takmer na celé západné pobrežie ostrova Korfu. Cestou späť ešte absolvujete návšte-
vu likérky Koum Kuat („kumkvat“ je tradičný likér vyrábaný na ostrove Korfu), ktorá je spojená s ochut-
návkou miestnych produktov a možnosťou nákupu.

Vodný park AQUALAND
Park plný vodných atrakcií a zábavy nájdete uprostred ostrova Korfu, asi 14 km od hlavného mesta v 
dedinke Agios Ioannis. Nájdete tu veľké množstvo atrakcií vrátane bazéna s umelým vlnobitím, veľa 
tobogánov a šmykľaviek, tzv. voľný pád, čiernu dieru, nechýba ani lenivá rieka. V areáli aquaparku sa 
nachádzajú aj reštaurácie s občerstvením, kaviarne, terasy na slnenie s ležadlami a slnečníkmi. Za prená-
jom slnečníkov a lehátok sa platí poplatok, pričom je možné prenajať si aj skrinku na uzamknutie vecí. 
Odporúčame vziať si so sebou slnečné okuliare, pokrývku hlavy, opaľovací krém a osušku.

Paxos a Antipaxos
Lodný výlet na ostrovy Paxos a Antipaxos patrí k najobľúbenejším fakultatívnym výletom. Umožní Vám 
spoznať krásu miest vzdialených len na skok od ostrova Korfu. Čaká Vás príjemná plavba okolo dvoch 
ostrovov, ktoré sa nachádzajú len hodinku plavby smerom na juh od Korfu. Počas výletu budete mať 
možnosť nahliadnuť do morských jaskýň Ipapantis a Amfitriti, okúpať sa v tyrkysovomodrých pobrež-
ných vodách maličkého ostrovčeka Antipaxos i možnosť poprechádzať sa úzkymi uličkami hlavného 
mestečka ostrova Paxos, ktorého domy sú postavené v typickom iónskom štýle. 

Albánsko
Pre dobrodružnejších klientov, ktorí chcú počas svojho pobytu na Korfu zažiť a spoznať aj niečo iné ako 
ostrov samotný, ponúkame jednodňový výlet do blízkeho Albánska. Odchádza sa z prístavu v Kerkyre 
a po vylodení v mestečku Agia Saranda bude na vás čakať miestny turistický sprievodca, s ktorým si 
prejdete antickú časť postupne sa modernizujúceho letoviska. Ďalší sprievodca je pripravený pre tých 
klientov, ktorí sa rozhodnú pre cca 20 km dlhý výlet autobusom pozdĺž južného albánskeho pobrežia, 
panenských pláží a roztrúsených ostrovčekov. Cesta vedie okolo malebných dediniek a úrodných polí 
až k veľkému jazeru, kde leží staroveké mestečko Vouthrota (Boutrinti). Tu sa nachádza archeologické 
múzeum, antické divadlo a štadión, pochádzajúce z 3.storočia n.l. Na vrchu kopca sa nachádza zámok 
Ali Pašu, pozostatok Ottomanskej ríše, odkiaľ je nádherný výhľad na staroveké mesto, jazero a rozľahlé 
pláne. Po návrate do mestečka Agia Saranda sa podáva obed, sprevádzaný tradičnou folklórnou hud-
bou a piesňami. Popoludní je možné uskutočniť prehliadku mestečka.
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PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 a 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na grécky ostrov 
Zakynthos. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou 
Smartwings letmi z Bratislavy (BTS) priamo 
na letisko Zakynthos (ZTH).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 ro-
kov 195 € » miestna novozavedená pobytová 
daň hradená priamo na mieste pobytu. 

PRÍPLATOK » komplexné poistenie KOM-
FORT (2,70 €  na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) zájazdu na ostrov Zakynthos predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 220 €.

Stredisko » Vassilikos

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 11.6. 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 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. 24.9.

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 570 590 650 730 770 790 750 790 890 980 1020 1090

371 384 423 475 501 514 488 514 579 637 663 709

dospelá osoba na 1. prístelke 420 430 470 530 560 580 530 550 620 690 720 760

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke* 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe* 380 390 430 490 510 530 470 500 550 620 640 680

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 590 610 670 750 790 810 780 820 930 1020 1050 1130

384 397 436 488 514 527 507 533 605 663 683 735

dospelá osoba na 1. prístelke 430 440 490 550 580 590 550 580 650 720 740 790

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 390 400 450 500 530 540 490 520 580 640 660 700

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 » za izbu vyššieho štandardu s bazénom +35 € na izbu a noc pobytu. 

ZAKYNTHOS – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509

Dátum odletu BA 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Dátum príletu BA 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

2 osoby -35% zľava a 2 deti až do 15 r. na prístelkách za 99 € a 199 € » ušetríte až 1093 €
2 osoby -35% zľava a dieťa až do 15 rokov na prístelke za 99 € » ušetríte až 942 €

Podmienky  
na strane 4 - 5.
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BALI MARE | hotel      | strana 233

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

cenník 2018

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 500 530 560 590 590 600 620 690 720 790

313 327 340 361 381 402 402 408 422 470 490 538

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 420 440 470 500 480 490 500 560 590 640

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 340 350 370 390 410 440 410 420 430 480 500 540

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

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na gréc-
ky ostrov Kréta.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings z Bratislavy (BTS) a 
Košíc (KSC) na letisko Kréta - Heraklion (HER).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 ro-
kov 195 € » miestna novozavedená pobytová 
daň hradená priamo na mieste pobytu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení nájdete na str. 449). V prípade, 
že si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Kréta 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Panormo, Bali, Ammoudara, Malia, Hersonissos a Ierapetra

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v st./so.
Kód zájazdu 6204 6208 6212 6216 6220 6224 6228 6232 6236 6240 6242

Dátum odletu BA, KE 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9.

Dátum príletu BA, KE 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9. 6.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v ut./pia.
Kód zájazdu 6201 6205 6209 6213 6217 6221 6225 6229 6233 6237 6241

Dátum odletu BA 5.6. 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Dátum príletu BA 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v pia./ut.
Kód zájazdu 6202 6206 6210 6214 6218 6222 6226 6230 6234 6238

Dátum odletu BA 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Dátum príletu BA 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v ut./pia.
Kód zájazdu 6203 6207 6211 6215 6219 6223 6227 6231 6235 6239

Dátum odletu BA 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

Dátum príletu BA 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

KRÉTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117

Dátum odletu BA, KE 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, KE 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

Podmienky  
na strane 4 - 5.
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EUROPA RESORT | hotel      | strana 232

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TALEA BEACH 
| hotelový komplex     | strany 230 - 231

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

PORTO GRECO VILLAGE 
| hotelový komplex       | strana 235

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE BLUE STAR 
| hotelový komplex       | strany 228 - 229

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SERGIOS | hotel       | strana 234

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

cenník 2018tiptravel.sk tatratour.sk

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 620 640 680 710 730 750 760 800 900 950

381 395 422 436 463 483 497 510 517 544 612 646

dospelá osoba na 1. prístelke 460 480 510 530 560 590 580 600 610 640 720 760

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

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa od 6 do 12 rokov na 1. prístelke 400 410 440 460 490 510 490 510 510 540 610 630

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 730 760 820 840 890 950 970 1060 1130 1180 1250 1350

497 517 558 572 606 646 660 721 769 803 850 918

dospelá osoba na 1. prístelke 580 600 650 670 710 760 750 820 880 920 970 1040

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a  ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 6 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 480 500 550 560 590 630 610 670 710 740 790 840

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu typu Superior +10 € na izbu a noc pobytu » v rodinných izbách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné 
uhradiť 3x cenu základné lôžko. Pozor » *obmedzený počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 750 790 830 870 930 990 1070 1090 1150 1190 1290

483 510 538 565 592 633 674 728 742 782 810 878

dospelá osoba na 1. prístelke 560 590 630 660 690 740 760 830 840 890 920 990

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

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa od 6 do 12 rokov na 1. prístelke 470 490 520 550 570 610 620 670 680 720 740 790

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 620 640 690 710 750 790 810 840 850 880 1000 1050

422 436 470 483 510 538 551 572 578 599 680 714

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 560 580 610 640 640 660 670 700 790 830

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

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa od 6 do 12 rokov na 1. prístelke 430 440 480 490 520 550 530 550 560 580 660 680

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 570 590 620 650 680 720 750 760 770 810 910 960

371 384 403 423 442 468 488 494 501 527 592 624

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 520 540 570 600 600 610 620 660 740 770

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 430 450 470 500 520 510 520 530 560 630 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu Superior +10 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.
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   DESSOLE MALIA BEACH
 | hotelový komplex       | strany 226 - 227

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

APOLLONIA BEACH 
| hotelový komplex       | strany 220 - 221

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SANTA MARINA 
| hotelový komplex      | strana 222 - 223

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE DOLPHIN BAY 
| hotelový komplex      | strany 224 - 225

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

cenník 2018

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 960 990 1050 1090 1220 1250 1320 1380 1390 1490

606 626 653 674 714 742 762 850 898 939 946 1014

dospelá osoba na 1. prístelke 700 720 750 780 830 860 940 960 1010 1060 1070 1140

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 580 600 620 640 680 710 750 770 810 850 860 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 950 1050 1090 1150 1190 1190 1270 1290 1470 1490 1590

612 646 714 742 782 810 810 864 878 1000 1014 1082

dospelá osoba na 1. prístelke 700 740 820 850 900 930 910 970 990 1120 1140 1210

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 580 610 670 700 740 770 720 770 790 900 910 960

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. Pozor » obmedzený počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 820 880 910 960 1010 1050 1140 1210 1270 1330 1470

538 558 599 619 653 687 714 776 823 864 905 1000

dospelá osoba na 1. prístelke 630 660 700 730 770 810 820 890 940 990 1040 1140

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 530 550 590 610 650 680 670 720 770 810 840 920

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. Pozor » obmedzený počet izieb. 

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1 143 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 800 860 890 940 990 1020 1110 1180 1240 1310 1420

524 544 585 606 640 674 694 755 803 844 912 966

dospelá osoba na 1. prístelke 610 630 680 700 740 780 790 860 910 960 1010 1090

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  Príplatok » 
v rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.  Pozor » obmedzený počet izieb.  

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1099 €
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EVI | hotel     | strany 242 - 243

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na slnečný 
grécky ostrov Rhodos.

LIETAME » renomovanými leteckými 
spoločnosťami Travel Service a Smartwings 
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 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 ro-
kov 195 € » miestna novozavedená pobytová 
daň hradená priamo na mieste pobytu.  

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení nájdete na str. 449). V prípade, 
že si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská » Ixia, Kallithea, Faliraki,  Afandou, Kolymbia, Pefki a Lindos

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6602 6604 6606 6608 6610 6612 6614 6616 6618 6620 6622 6624 6626 6628 6630

Dátum odletu BA, KE 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, KE 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

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6601 6603 6605 6607 6609 6611 6613 6615 6617 6619 6621 6623 6625 6627 6629

Dátum odletu BA 11.6. 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 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. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6702 6704 6706 6708 6710 6712 6714 6716 6718 6720 6722

Dátum odletu BA, KE 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9. 2.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6703 6705 6707 6709 6711 6713 6715 6717 6719 6721

Dátum odletu BA, KE 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

Dátum príletu BA, KE 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9.

Počet nocí 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 410 450 490 550 570 600 540 590 650 670 720 770

267 293 319 358 371 390 351 384 423 436 468 501

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 320 360 390 440 450 480 410 440 490 500 540 570

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

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

2 dospelí - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov len po 99 €  » ušetríte až 921 € 
2 dospelí - 35% zľava a dieťa do 15 rokov len za 99 €  » ušetríte až 730 € 

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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VIRGINIA  | hotel     | strana 252

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ILYSSION BEACH RESORT  
| hotelový komplex     | strana 244 - 245

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NIRIIDES  | hotel      | strany 246 - 247

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

AVRA BEACH  | hotel      | strana 254

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ALFA | hotel        | strana 255 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 650 660 690 750 790 820 890 940 990

361 374 401 442 449 469 510 537 558 605 639 673

dospelá osoba na 1. prístelke 410 420 460 500 510 530 560 590 610 660 700 730

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 370 380 410 460 460 480 500 520 540 590 620 640

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 500 550 580 630 640 670 670 700 720 780 830 890

340 374 395 429 435 456 456 476 490 531 565 605

dospelá osoba na 1. prístelke 420 460 480 530 530 560 540 570 580 630 670 710

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 320 350 370 400 410 430 390 410 420 450 480 500

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.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 650 700 730 740 770 850 890 950 1000 1050 1110

422 442 476 497 503 524 578 605 646 680 714 755

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 570 590 600 620 670 700 750 790 830 870

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 320 340 370 380 390 400 390 410 440 460 490 500

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » 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 770 810 850 880 920 950 1060 1090 1110 1200 1270 1330

524 551 578 599 626 646 721 741 755 816 864 905

dospelá osoba na 1. prístelke 590 620 650 670 700 720 780 800 820 890 940 980

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 500 530 550 570 600 620 650 670 690 740 780 810

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 30 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 630 680 710 720 750 820 860 900 970 1030 1080

408 429 463 483 490 510 558 585 612 660 701 735

dospelá osoba na 1. prístelke 480 510 550 570 580 610 640 680 710 760 810 840

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
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PEGASOS BEACH | hotel       | strany 238 - 239

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

AMATHUS BEACH | hotel          | strany 250 - 251

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT 
| hotelový komplex       | strana 253

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE OLYMPOS BEACH 
| hotel       | strany 240 - 241

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

LINDOS ROYAL  
| hotelový komplex       | strany 248 - 249 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 840 860 900 960 1020 1050 1080 1160 1260 1330 1390 1490

571 585 612 653 694 714 735 789 857 905 945 1013

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 710 750 800 820 830 890 960 1020 1060 1130

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 540 550 580 620 660 680 660 710 770 810 850 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15 € na izbu a noc pobytu » za izbu Deluxe + 30 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 920 980 1020 1080 1110 1150 1290 1330 1390 1470 1530 1640

626 667 694 735 755 782 877 905 945 1000 1041 1115

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 720 760 790 840 860 900 980 1010 1060 1120 1160 1240

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke* 580 620 650 680 700 730 780 800 840 880 920 980

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15  € na izbu a noc pobytu » za Family suite + 50 € na izbu a noc pobytu » za izbu typu 
bungalov + 30 € na izbu a noc pobytu. * 2. dieťa do 12r. na prístelke môže byť ubytované len vo Family suite alebo v bungalove.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 760 800 830 860 890 1000 1020 1040 1120 1190 1250

490 517 544 565 585 605 680 694 707 762 809 850

dospelá osoba na 1. prístelke 570 600 640 660 680 710 770 790 810 870 920 960

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 480 500 530 550 570 590 630 640 650 700 750 770

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 740 770 850 890 920 950 1040 1060 1170 1220 1270 1370

503 524 578 605 626 646 707 721 796 830 864 932

dospelá osoba na prístelke 580 610 670 700 730 750 800 820 900 940 980 1050

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 440 460 510 540 550 570 580 590 660 680 710 760

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.
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 810 840 870 920 990 1020 1050 1110 1220 1280 1350 1450

551 571 592 626 673 694 714 755 830 871 918 986

dospelá osoba na 1. prístelke 640 660 690 730 780 810 810 850 940 980 1040 1110

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
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GRAND ATILLA | hotel      | strana 309

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

KLEOPATRA GÜNGÖR SUIT | hotel      | strana 306

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Turecka.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service, Smartwings a Freebird priamymi let-
mi z Bratislavy (BTS), Sliača (SLD), Košíc (KSC) 
a Popradu (TAT) na letisko Antalya (AYT).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu do Turecka predsta-
vuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-no-
cových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 449). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská » Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8101 8102 8104 8106 8108 8110 8112 8114 8116 8118 8120 8122 8124 8126 8128 8130 8131

Dátum odletu BA, KE 3.6. 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. 23.9.

Dátum príletu BA, KE 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. 23.9. 30.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8103 8105 8107 8109 8111 8113 8115 8117 8119 8121 8123 8125 8127 8129

Dátum odletu BA, KE, SLD 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.

Dátum príletu BA, KE, SLD 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

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8201 8203 8205 8207 8209 8211 8213 8215 8217 8219 8221

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 5.6. 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8202 8204 8206 8208 8210 8212 8214 8216 8218 8220

Dátum odletu BA 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Dátum príletu BA 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9.

Počet nocí 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 410 420 440 460 490 510 530 560 590 600 640 680

267 273 286 299 319 332 345 364 384 390 416 442

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 380 390 420 440 440 470 490 500 530 560

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 310 320 340 350 380 390 390 410 430 440 460 490

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 380 400 430 450 480 500 510 540 550 570 620 660

258 272 292 306 326 340 347 367 374 388 422 449

dospelá osoba na 1. prístelke 320 340 370 390 410 430 420 450 460 470 520 540

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 290 310 330 350 370 380 390 390 400 410 450 470

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

Podmienky 
na strane 4 - 5.
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ARMAS GREEN FUGLA BEACH  
| hotelový komplex           | strana 302

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

MELISSA KLEOPATRA BEACH | hotel     | strana 305

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SERRA PARK | hotel       | strana 288

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SUN BEACH PARK | hotel       | strana 297

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

                          Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 550 590 620 650 690 740 750 770 810 870

332 345 358 384 403 423 449 481 488 501 527 566

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460 490 510 540 560 600 610 620 650 700

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 370 380 400 430 450 470 470 500 510 520 550 580

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 440 460 490 510 540 570 550 590 620 630 680 730

286 299 319 332 351 371 358 384 403 410 442 475

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 420 430 460 490 450 490 510 520 560 600

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive 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 530 550 570 610 640 670 720 770 780 800 840 900

345 358 371 397 416 436 468 501 507 520 546 585

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 480 510 530 560 580 620 630 650 680 720

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 11 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. a 5. os. do 7 r. v RI 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-13 r. v RI 490 490 490 490 590 590 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných izbách urče-
ných pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 550 590 620 650 690 740 750 770 810 870

332 345 358 384 403 423 449 481 488 501 527 566

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 420 440 460 490 510 540 560 600 610 620 650 700

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

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

2 osoby - 35% zľava a 2 deti na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.012 €
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KEMAL BAY  
| hotelový komplex        | strana 304

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TAC PREMIER | hotel        | strana 307

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

KATYA| hotel       | strana 308

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

WATER SIDE RESORT & SPA  
| hotelový komplex       | strana 289

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 600 620 660 710 750 790 850 860 910 950 1010

394 408 422 449 483 510 537 578 585 619 646 687

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 510 540 580 610 630 670 680 720 750 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 410 420 430 460 500 520 520 560 570 600 630 660

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 590 610 640 680 730 770 800 860 890 920 960 1020

401 415 435 462 496 524 544 585 605 626 653 694

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 520 550 600 630 630 680 710 730 760 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 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 3x cenu základné lôžko.   
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 540 560 580 620 650 680 750 780 790 820 850 910

351 364 377 403 423 442 488 507 514 533 553 592

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 480 510 530 560 600 620 630 650 680 720

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 380 400 410 440 460 480 500 520 530 550 570 600

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 550 570 590 630 660 690 760 800 810 830 870 930

358 371 384 410 429 449 494 520 527 540 566 605

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 izbe 450 470 480 520 540 570 610 640 650 660 700 740

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
* obmedzený počet izieb
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PRIMASOL SERRA GARDEN 
| hotelový komplex        | strany 286 - 287

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE

JUSTINIANO PARK CONTI 
| hotelový komplex        | strana 298

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NERTON | hotel        | strana 296

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SEALIFE BUKET RESORT
| hotelový komplex       | strana 299

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 660 700 750 790 820 870 920 930 990 1050

390 403 429 455 488 514 533 566 598 605 644 683

dospelá osoba na 1. prístelke 490 510 540 570 620 650 650 690 730 740 790 830

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. a 5. os. do 7 r. v RI 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-13 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 3x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 640 680 720 770 810 850 930 950 970 1020 1090

403 416 442 468 501 527 553 605 618 631 663 709

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 500 520 550 580 620 650 670 730 750 760 800 850

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive 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 3x cenu základné lôžko. 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.216 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 660 700 750 790 820 870 920 930 990 1050

390 403 429 455 488 514 533 566 598 605 644 683

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 490 500 540 570 610 640 650 690 730 740 780 820

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 7-15 rokov na prístelke 410 430 460 480 520 550 530 570 600 610 650 670

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.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 640 680 720 770 810 850 930 950 970 1020 1090

422 435 462 490 524 551 578 632 646 660 694 741

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 500 520 550 580 630 660 670 730 750 770 800 850

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 rokov v rodinnej izbe 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, služby delegáta, DPH. V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.
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CHAMPION HOLIDAY VILLAGE 
| hotelový komplex        | strana 279

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE*

ALBA RESORT 
| hotelový komplex       | strany 292 - 293

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ASKA JUST IN BEACH 
| hotel        | strana 303

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SENTIDO NUMA BAY  
| hotelový komplex        | strany 300 - 301

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 750 770 800 830 890 990 1030 1050 1110 1150 1230

462 488 501 520 540 579 644 670 683 722 748 800

dospelá osoba na 1. prístelke 570 610 620 650 670 720 780 810 830 870 910 960

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke v RI 480 510 520 540 560 600 630 660 670 710 730 770

dieťa do 15 rokov na 2. prístelke v RI 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive 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 730 770 790 820 850 910 1070 1140 1150 1160 1200 1290

475 501 514 533 553 592 696 741 748 754 780 839

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 580 610 630 650 670 720 830 880 890 900 930 990

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dospelá osoba v rodinnej izbe 580 610 630 650 670 720 830 880 890 900 930 990

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 3x 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 640 670 710 750 780 830 890 950 960 990 1050 1130

416 436 462 488 507 540 579 618 624 644 683 735

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 600 630 670 700 740 750 780 820 880

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 4 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive 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 710 750 770 800 830 890 990 1030 1050 1110 1150 1230

483 510 524 544 564 605 673 700 714 755 782 836

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 570 610 620 650 670 720 780 810 830 870 910 960

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 490 510 530 550 570 610 640 670 680 720 750 790

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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ALBA QUEEN 
| hotelový komplex       | strany 294 - 295

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CLUB CALIMERA SERRA PALACE 
| hotelový komplex      | strany 284 - 285

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

LTI SERRA RESORT  

| hotelový komplex       | strany 282 - 283

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

STARLIGHT & SUNRISE RESORT 
| hotelový komplex          | strany 280 - 281

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 790 810 840 870 930 1100 1170 1180 1190 1230 1320

488 514 527 546 566 605 715 761 767 774 800 858

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 590 620 640 660 690 740 850 900 910 920 950 1010

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dospelá osoba v rodinnej izbe 590 620 640 660 690 740 850 900 910 920 950 1010

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 3x 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 770 810 830 860 900 950 1120 1190 1200 1210 1250 1350

501 527 540 559 585 618 728 774 780 787 813 878

dospelá os. na 1. prístelke 610 650 660 690 720 760 870 930 940 950 970 1040

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 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 7-13 r. vo FS 510 540 550 580 600 640 710 750 760 770 790 840

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Vo family sui-
tách 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 790 830 850 880 920 970 1140 1210 1220 1230 1270 1370

514 540 553 572 598 631 741 787 793 800 826 891

dospelá os. na 1. prístelke 630 660 680 700 740 780 890 940 950 960 990 1060

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 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 7-13 r. vo FS 530 550 570 590 620 650 720 760 770 780 800 850

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 3x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.526 €

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.478 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 850 870 900 940 990 1170 1240 1250 1260 1300 1400

551 578 592 612 639 673 796 843 850 857 884 952

dospelá osoba na 1. prístelke 640 670 690 710 750 790 900 960 970 980 1000 1080

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 13 rokov na 2. prístelke vo vilke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu v hlavnej budove Starlight +8 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb
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ALBA ROYAL 
| hotelový komplex         | strany 290 - 291

TOP FIRST MINUTE

IC GREEN PALACE 
| hotelový komplex         | strany 274 - 275

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

DELPHIN IMPERIAL 
| hotelový komplex         | strana 278

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

IC SANTAI FAMILY RESORT 
| hotelový komplex         | strana 276 - 277

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.736 €

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.624 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 930 970 1000 1040 1090 1220 1280 1290 1370 1390 1490

579 605 631 650 676 709 793 832 839 891 904 969

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 700 730 760 780 810 850 930 980 990 1050 1060 1130

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.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 950 990 1030 1090 1150 1190 1350 1440 1450 1490 1550 1650

618 644 670 709 748 774 878 936 943 969 1008 1073

dospelá osoba na 1. prístelke 740 770 800 850 900 930 1030 1100 1110 1130 1180 1250

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive 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 +12 € 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 1260 1310 1330 1340 1370 1390 1960 1970 1980 1990 2010 2090

857 891 905 912 932 946 1333 1340 1347 1354 1367 1422

dospelá osoba na 1. prístelke 960 1000 1020 1030 1050 1060 1460 1470 1480 1490 1500 1560

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

1. dieťa od 7 - 15 r. na prístelke 770 800 810 820 830 850 1130 1140 1150 1160 1170 1200

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 770 800 810 820 830 850 1130 1140 1150 1160 1170 1200

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 890 930 970 1000 1040 1090 1220 1280 1290 1370 1390 1490

579 605 631 650 676 709 793 832 839 891 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 700 730 760 790 820 860 940 980 990 1050 1070 1140

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive 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 + 8 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb



429TURECKOcenník 2018tiptravel.sk tatratour.sk

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Pamukkale
Ak sa chystáte na dovolenku do Turecka, jednoducho musíte navštíviť aj Pamukkale. V turečtine  „bavl-
nený zámok“ patrí nepochybne k najväčším zaujímavostiam, ktoré sa v Turecku nachádzajú. Tento sne-
hobiely travertínový úkaz s termálnou liečivou vodou je od roku 1988  zaradený  v zozname UNESCO.  
Okrem kúpania sa v travertínových jazierkach, máte možnosť poprechádzať sa po ruinách starovekého  
antického mesta Hierapolis, ktoré bolo v roku 1334 zničené silným zemetrasením. Dlhšou prechádzkou 
alebo autobusom sa dostanete až k mestu mŕtvych, k vzácnemu pohrebisku Nekropolis s množstvom 
rôzne vyzdobených hrobov. Za návštevu určite stojí aj nádherný rímsky amfiteáter pre 15 000 divákov, 
ktorý je pozoruhodný nielen z architektonického, ale aj akustického hľadiska. Pokiaľ vám nestačilo kú-
panie v umelých travertínových jazierkach, je tu i ďalšia možnosť a to kúpanie medzi antickými stĺpmi 
- Kleopatrine kúpele. 

Hammam - Turecké Kúpele
Návštevu tureckých kúpeľov s tradičnou procedúrou a dokonalou olejovou masážou celého tela od-
porúčame absolvovať hneď v prvých dňoch dovolenky. Dokonalé umytie mydlovou penou a následný 
peeling od hlavy až po končeky prstov pripraví vaše telo na opálenie, ktoré potom vydrží dlhšie krásne 
hnedé. Nehanbite sa a zažite časy ako za sultána. Hammam -  wellness aký ste nezažili, zážitok ktorý sa 
vám vryje pod kožu.  

Manavgat
Počas tohoto príjemného a nenáročného výletu vás čaká oddychová plavba loďou po smaragdovej rieke 
s rovnomenným názvom Manavgat, ktorá sa vlieva do Stredozemného mora. Prestávka na kúpanie v 
mori a chutný obed podávaný na lodi je samozrejmosťou. Navštívime spolu tradičný turecký bazár, v 
ktorom nájdete množstvo „značkového“ oblečenia, vodných fajok, kobercov či korenín. Návšteva Ma-
navgatského vodopádu a najznámejšej 4-minaretovej mešity v Manavgate je len čerešničkou na torte. 

Zelený kaňon
Fascinujúca plavba neuveriteľne krásnou prírodnou rezerváciou. Cez mesto Manavgat (70 km od Ala-
nye) preteká rieka rovnomenného názvu, ktorá priťahuje pozornosť návštevníkov z celej oblasti. Pre-
teká priehradou, jej zákutiami a kaňonmi. Pohľad z paluby lode na okolitú scenériu, ktorá je prírodnou 
rezerváciou, vám spríjemní odpočinkový deň na vode. Veľmi osviežujúce sú prestávky na kúpanie v tej-
to sladkovodnej priehrade. 

Kappadokia
Naozaj jedinečné miesto z geologického, historického a z cestovateľského hľadiska, to je  Kappadokia, 
územie, ktoré sa nachádza na náhornej plošine vo východnej Anatólii.  Kappadokia, v slovenčine Kapa-
dócia, v latinčine Cappadocia a turečtine Kapadokya má bohatú históriu o ktorej písal aj grécky historik 
Hérodotos. Jej prvými obyvateľmi boli pravdepodobne Chetiti a práve oni túto oblasť pomenovali, čo 
v preklade znamená „krajina krásnych koní“.   Unikátna krajina neobyčajných tvarov a obydlí, ktoré svo-
jou precíznosťou a riešením unikajú nášmu chápaniu, charakteristické komínové vežovité skaly, ktoré 
z časti vytvorila príroda a z časti dotvoril človek svojimi rukami, kostolíky, pustovne a podzemné mestá 
vytesané do skaly – to všetko sa oplatí vidieť na vlastné oči. Pre romantickejšie duše odporúčame let 
balónom. Zažite fantastický východ slnka a spoznajte Kapadóciu z vtáčej perspektívy. Takýto pohľad 
stojí určite zato. 

Side City Tour
Ak máte radi nákupy a zároveň by ste chceli spoznať historické centrum mesta Side a vychutnať si 
tunajšiu atmosféru, tento poldenný výlet je ako stvorený pre vás. Navštívite renomované zlatníctvo, 
kožušníctvo a obchod s miestnym textilom. 

Jeep Safari a Rafting
Dobrodružný výlet na jeepoch k mostu Naras, návšteva typického tureckého domu, kúpanie, jazda 
off-road manavgatským lesom, fotoprestávka s výhľadom na antický aquadukt. Obed a popoludní po-
kračujeme s raftovým dobrodružstvom, jemný adrenalín a zábava na rieke Köprülüçay. Možnosť splavo-
vania rieky na rafte alebo pre skúsenejších a odvážnejších je tu možnosť aj na kanoe. 
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PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Tuniska.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Tunisair priamymi letmi z Bratislavy 
(BTS) a Košíc (KSC) na letisko Monastir (MIR).  

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14 - 
nocového) leteckého pobytového zájazdu 
do Tuniska predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov, od ktoré-
ho treba odpočítať čiastku 250 €. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 €.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poiste-
nie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, 
zníži sa mu aktuálna platná zľava na zájazd 
o 2 %.  

Strediská » Mahdia, Sousse, Port El Kantaoui a Hammamet

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315

Dátum odletu BA, KE 11.6. 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, KE 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. 24.9.

Počet nocí 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 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410

Dátum odletu BA, KE 7.6. 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Dátum príletu BA, KE 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

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 450 460 510 540 570 590 620 640 660 690 760 790

306 313 347 368 388 402 422 436 449 470 517 538

dospelá osoba na prístelke 380 390 440 460 490 500 510 530 540 570 630 650

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 340 350 390 410 440 450 450 460 470 500 550 560
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. 

Podmienky 
na strane 4 - 5.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 540 560 600 630 650 670 700 770 800

299 312 332 351 364 390 410 423 436 455 501 520

dospelá osoba na prístelke 390 410 430 460 470 510 520 540 550 580 640 660

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 340 360 380 410 420 450 460 470 480 510 560 570
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.

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 808 € 
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 580 640 680 690 750 770 790 800 870 940

351 364 377 416 442 449 488 501 514 520 566 611

dospelá osoba na prístelke 450 470 490 540 570 580 610 630 640 650 710 760

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 410 430 480 510 520 530 540 550 560 610 650
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 550 570 600 640 680 710 760 780 800 820 910 970

374 388 408 436 463 483 517 531 544 558 619 660

dospelá osoba na prístelke 460 480 500 540 570 600 620 640 650 670 740 790

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 420 440 470 500 520 520 540 550 590 630 660
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 +6 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 530 580 620 630 680 700 720 730 800 860

319 332 345 377 403 410 442 455 468 475 520 559

dospelá osoba na prístelke 410 430 450 490 520 530 560 580 590 600 660 700

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 370 380 400 440 460 470 480 500 510 520 570 600
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 +6 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 580 640 680 690 750 770 790 800 870 940

368 381 395 436 463 470 510 524 538 544 592 640

dospelá osoba na prístelke 450 470 490 540 570 580 610 630 640 650 710 760

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 420 430 480 510 520 530 540 550 560 610 650
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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   Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 610 660 700 720 770 790 810 830 930 990

364 377 397 429 455 468 501 514 527 540 605 644

dospelá osoba na prístelke 470 490 510 550 590 600 630 640 650 680 760 800

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 430 450 490 520 530 530 550 560 580 650 680

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 650 680 730 770 820 850 900 930 950 980 1080 1140

442 463 497 524 558 578 612 633 646 667 735 776

dospelá osoba na prístelke 530 550 600 630 670 690 710 740 750 780 860 900

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 450 470 510 540 570 590 590 610 620 650 710 740

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 650 680 730 770 820 850 900 930 950 980 1080 1140

423 442 475 501 533 553 585 605 618 637 702 741

dospelá osoba na prístelke 530 550 600 630 670 690 710 740 750 780 860 900

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 450 470 510 540 570 590 590 610 620 650 710 740

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 740 770 820 870 920 950 1020 1050 1070 1100 1210 1280

504 524 558 592 626 646 694 714 728 748 823 871

dospelá osoba na prístelke 600 630 670 710 750 770 810 830 840 870 960 1010

1. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

1. resp. 2 dieťa do 14 rokov na prístelke 510 530 570 600 640 660 670 690 700 720 790 830

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 690 720 770 810 860 890 950 980 1000 1030 1130 1200

470 490 524 551 585 606 646 667 680 701 769 816

dospelá osoba na prístelke 560 590 630 660 700 720 750 770 780 810 890 940

1. a 2. dieťa do 14 rokov na prístelke 480 500 530 560 600 620 620 640 650 670 740 770

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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PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové le-
tecké pobytové zájazdy do destinácie Egypt.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Air Cairo, 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
v Hurghade (HRG) a Marsa Alam (RMF).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na osobu do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 
rokov 195 €.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov 
a asistenčných služieb (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si klient 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, 
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd 
o 2% » vstupné víza 25 € na osobu.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do destinácie 
Egypt predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov, od kto-
rého treba odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi Bay a Marsa Alam

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 8518 8519 8520 8521

Dátum odletu BA 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 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 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 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. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

MARSA ALAM – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621

Dátum odletu BA 6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 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. 23.9.

Dátum príletu BA 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 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. 23.9. 30.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky  
na strane 4 - 5.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 550 570 580

338 351 358 371 377

dospelá osoba na prístelke 500 520 530 550 550

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

   

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 520 530 550

319 332 338 345 358

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 500 510 520

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +22 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 535 € 
2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 14 rokov len po 99 € » ušetríte až 686 €
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2 osoby -35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 627 € 
2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov po 99 € » ušetríte až 778 €

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 620 640 670 680

397 403 416 436 442

dospelá osoba na 1. prístelke 580 590 610 640 650

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 370 370 380 400 400

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 670 680 690 700

429 436 442 449 455

dospelá osoba na 1. prístelke 630 640 650 660 670

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 390 400 400 420 420

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 700 720 730 740

449 455 468 475 481

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 690 700 710

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu. 

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 720 740 750 760

462 468 481 488 494

dospelá osoba na 1. prístelke 680 690 710 720 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 430 430 440 450 450

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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2 osoby -35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 535 € 
2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 rokov len po 99 € » ušetríte až 686 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 683 € 
2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 rokov len po 99 € » ušetríte až 834 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 520 530 550

319 332 338 345 358

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 500 510 520

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +22 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 550 570 580

338 351 358 371 377

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 530 540 550

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +22 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 720 730 750 760

462 468 475 488 494

dospelá osoba na 1. prístelke 680 690 700 720 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +26 € na izbu a noc pobytu » 24 hodinový, rozšírený ultra all inclusive +12 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 730 740 760 770

468 475 481 494 501

dospelá osoba na 1. prístelke 690 700 710 730 740

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +26 € na izbu a noc pobytu.
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PONÚKAME VÁM » 8, 11 alebo 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Spojených Arab-
ských Emirátov.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Fly Dubai 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Dubaj (DXB).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 
rokov 85 € a osoby od 2 rokov 295 € » pobyto-
vá a turistická taxa vo výške 2,50 € na osobu 
a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 449). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

Strediská » Ras Al Khaimah a Abu Dhabi

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1070 1080 1090 1450 1460 1550

728 735 742 986 993 1054

dospelá osoba na  prístelke 1050 1060 1070 1420 1430 1520

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

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. 

D u b a j  -  S A E  v  p o n u ke  n a š e j  C K  ce l o ro č n e
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O AKTUÁLNYCH CENÁCH A TERMÍNOCH VÁM RADI POSKYTNEME V NAŠICH POBOČKÁCH AKO AJ U PROVÍZNYCH PREDAJCOV. 
Zájazdy do destinácie SAE v období od 1.11.2017 do 31.5.2018 do hotela Hilton Double Tree Marjan Island nie sú skupinové zájazdy, ale zájazdy pre 
individuálnych zákazníkov, pričom cenová kalkulácia zájazdu je pripravovaná individuálne podľa termínu a dĺžky zájazdu zákazníka, preto sa na 
tieto zájazdy nevzťahujú žiadne zľavy ani bonusy. 

2 dospelí - 32% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1574 € 

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8703 8706 8709 8712 8715 8718 8721 8724 8727 8730 8733 8736 8739 8742 8745

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

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8701 8704 8707 8710 8713 8716 8719 8722 8725 8728 8731 8734 8737 8740 8743

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.

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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8702 8705 8708 8711 8714 8717 8720 8723 8726 8729 8732 8735 8738 8741 8744

Dátum odletu BA 9.6. 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. 15.9.

Dátum príletu BA 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. 15.9. 22.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 11 a  12 - dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810

Dátum odletu BA 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Dátum príletu BA 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Podmienky  
na strane 4 - 5.
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Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1210 1230 1250 1590 1610 1700

787 800 813 1034 1047 1105

dospelá osoba na prístelke 1180 1200 1220 1550 1570 1660

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 850 860 880 1050 1060 1110
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. 

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1350 1370 1390 1780 1790 1890

918 932 946 1211 1218 1286

dospelá osoba na prístelke 1320 1340 1360 1740 1750 1840

1. dieťa do 16 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

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. 

F a k u l t a t í v n e  v ý l e t y
Abu Dhabi - Ferrari World
Poldenný výlet do „Mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s nezabudnuteľným výhľadom. 
Najväčší vnútorný a jediný Ferrari tematický park na svete, s viac ako 20 Ferrari inšpirovanými jazdami a 
atrakciami, s kolekciou viac ako 30 klasických a moderných modelov Ferrari. Zahŕňa vysoko adrenalínové 
jazdy, zábavné vedomostné atrakcie vhodné pre hostí všetkých vekových kategórií, ako sú: viac ako 20 
Ferrari inšpirovaných jázd a atrakcií, Formula Rossa a iné.

Burj Khalifa 
Vychutnajte si výhľad na centrum Dubaja z celkom novej perspektívy, z veže Burj Khalifa, najvyššej budo-
vy sveta, vysokej 828 m s viac ako 160-timi poschodiami. Žiadna iná budova v modernej histórii neskrýva 
tak veľa kuriozít ako Burj Khalifa. Navštívte ju a získajte odpovede na všetky vaše otázky - dostanete sa až 
na 124. poschodie! Hore vás čaká veľkolepý výhľad. Dostanete sa sem najrýchlejším výťahom, ktorý má 
najdlhšiu dráhu výťahu na svete. Fotografie z tohto miesta vyzerajú ako z lietadla. 

Večerná jazda na dunách - púštne Safari 
Toto safari Vám prinesie možnosť spoznať púšť za pár hodín. Pohodlné 4x4 WD jeepy Vám prinesú ad-
renalínovú skúsenosť pri jazde po pieskových dunách, ktoré Vás dovedú do autentického arabského 
kempu, kde si môžete vychutnať večernú atmosféru. Tu zrelaxujete v pohode a tichu púšte, obklopení 
majestátnymi pieskovými dunami, odrážajúcimi zapadajúce slnko. Bude vám servírované štýlové arab-
ské BBQ (grilované mäso a šaláty). Vyskúšate šišu, uvidíte tiež vystúpenie brušnej tanečnice.

2 dospelí - 35% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1772 € 



Potešilo nás, že ste otvorili katalóg cestovných 
kancelárií TIP travel a.s. a TATRATOUR Slovakia, 
s.r.o., a skôr ako si vyberiete dovolenku, ponú-
kame vám niekoľko užitočných rád a informá-
cií. Všeobecné informácie na nasledovných 
stranách sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvných 
vzťahov cestovných kancelárií TIP travel a.s. 
a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. Pre dosiahnutie 
zhody medzi naším a vaším chápaním rozsa-
hu, obsahu a kvality poskytovaných služieb sa 
s uvedenými Všeobecnými informáciami ako aj 
so Zmluvnými vzťahmi našich CK, prosím, oboz-
námte 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 uvoľ-
niť 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 plnom 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 SR. 
Letecké pobytové zájazdy na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, 
resp. 14 nocí) majú nasledovný program: 
1. deň zájazdu: zraz na letisku (2 hod. pred odletom), odlet zo SR z Bratisla-
vy, Popradu, Košíc, resp. Sliača (odlet môže nastať aj na 2. deň zájazdu).
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 republiky, 
ktorý bude včas uvedený na informačnej tabuli vo vašom ubytovacom 
zariadení. Všetky zmeny, pokiaľ je o nich CK informovaná (napr. meškania 
z dôvodu nepredvídateľných okolností), vám oznámi delegát, resp. zástupca 
CK, a preto je nevyhnutné pozorne sledovať jeho oznamy na informačnej 
tabuli a riadiť sa pokynmi k odchodu. 

ZMENA DĹŽKY A PROGRAMU ZÁJAZDU
Vzhľadom na možné zmeny v organizácii leteckej dopravy upozorňujeme 
zákazníkov, že odlet z dovolenkovej destinácie pri návrate domov sa môže 
uskutočniť 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 nepláno-
vať v krátkom čase po plánovanom príchode žiadne dôležité stretnutia či 
pracovné povinnosti. Upozorňujeme tiež, že CK si vyhraduje právo zmeny 
programu zájazdu najmä pri poznávacích, pobytovo-poznávacích a pútnic-
kých zájazdoch.

REZERVÁCIE, KÚPA ZÁJAZDOV NA SPLÁTKY
Vo všetkých pobočkách CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. vám 
vieme okamžite poskytnúť informácie o stave obsadenosti vami vybraných 
zájazdov vďaka automatizovanému informačnému systému, ktorý v re-
álnom čase spája všetkých predajcov a aktualizuje sa. Záväznú rezerváciu 
vašej dovolenky je možné uskutočniť na základe zloženej zálohy. Samozrej-
mosťou je i rezervácia zájazdu zložením zálohy vkladom na účet CK. Ponú-
kame však aj splátkové produkty, kedy si zvolíte výšku zálohy a mesačné 
splátky. Bližšie informácie vám radi poskytneme na našich pobočkách. 

DOVOLENKY LAST MINUTE 
Upozorňujeme, že pri zájazdoch typu last minute ide zväčša o posledné voľ-
né izby v danej ubytovacej kapacite alebo posledné miesta v doprave, resp. 
v danom termíne. Ide teda o obmedzenú ponuku izieb niekedy dokonca 
bez možnosti výberu. Väčšinou sú k dispozícií 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky. Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu dostanú hotely 
rezervácie last minute dovoleniek len pár dní, niekedy dokonca 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 A ALL INCLUSIVE
V zariadeniach hotelového typu je pre vás zabezpečené stravovanie formou 
raňajok, polpenzie (raňajky a večere), polpenzie plus (večere s neobme-
dzeným 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, veľkosti (počtu izieb celko-
vo) a ceny ubytovacej kapacity, ako aj od miestnych tradícií a zvyklostí. 
Podľa kategórie a triedy jednotlivých ubytovacích zariadení sú podávané 
raňajky:
- kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, prípadne 
nealkoholického nápoja, 
- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo vajíčko 
a pod. ,
- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde pestrosť 
ponuky 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 pri kapacitách nižšej triedy je nutné počítať s menším 
výberom. 
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- 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 miestne 
alkoholické nápoje počas dňa, prípadne občerstvenie. Časový harmonogram 
a rozsah podávania all inclusive služieb určuje hotel. V destinácii Taliansko 
môže byť strava servírovaná formou menu.
Ultra all inclusive môže obsahovať aj ďalšie služby, ako napríklad skoré 
a neskoré 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, animač-
né programy, detský miniklub, rôzne športové a zábavné aktivity. Program, 
rozsah, resp. poskytovanie služieb v rámci ultra all inclusive je v hotelovom 
režime. UPOZORNENIE: v prípade, že hotel poskytuje iný ultra all inclusive 
servis ako je uvedené v katalógu CK, tento nie je kalkulovaný v cene zájazdu 
našich CK, resp. je uvedený ako príplatok (zvyčajne je možné priplatiť si ho 
na recepcii hotela).    
All inclusive light je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov) s neobmedzeným množstvom vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej výroby počas 
servírovania plnej penzie, alebo vo vyhradených hodinách v priestore na to 
určenom, prípadne ďalšie hotelové služby (napr. športoviská, animácie 
a pod.)
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 krajiny. 
Služby all inclusive a ultra all inclusive sú uvedené pri každom hoteli, ich 
obsah však môže byť vedením hotela počas sezóny upravený, preto popis 
v katalógu CK, prosím, berte ako orientačný. Vo väčšine hotelov 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 príchodu 
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 poskytnutie stravné-
ho balíčka je potrebné požiadať zvyčajne deň vopred do 17:00 h. na recep-
cii. 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 kom-
penzáciu 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 (výnim-
kou 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 zahrnuté 
v cene zájazdu. Vo vybraných destináciách vám však napriek tomu vieme 
za príplatok zabezpečiť polpenziu, prípadne raňajky, resp. večere. 

UBYTOVANIE
Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné. Preto sa v našej 
ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od najjednoduchších až po najlu-
xusnejšie, aby sme tak uspokojili požiadavky každého. Len na vás záleží, akú 
kategóriu (hotelový komplex, hotel, pavilón, vilka, depandance, aparthotel, 
aparthotelový komplex, bungalov, apartmán, štúdio) a triedu (1 až 5 hviezdi-
čiek, 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 susedných budovách je však totožná (pokiaľ nie je uvedené inak). 
Väčšinou v Chorvátsku a Čiernej Hore sa stretnete s kategóriami pavilón, vilka, 
depandance a bungalov. Sú to zariadenia s ubytovaním v izbách hotelového 
typu, pričom stravovanie a ostatné ponúkané služby sú zväčša zabezpečené 
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 miestnosťami a vlastným kuchynským kútom.  
Rodiny s deťmi často ocenia ubytovanie v cenovo ľahko dostupných apart-
mánových domoch, resp. aparthoteloch bez stravovania, kde si stravu 
môžu pripraviť sami, resp. je možné si ju dokúpiť. V niektorých prípadoch 
je stravovanie (polpenzia, all inclusive) zahrnuté v cene. Apartmány 
a štúdiá sú naviac vybavené kuchynskou linkou so základným riadom, 
dvojplatničkou a chladničkou. Doporučujeme vziať si so sebou doplnkovú 
kuchynskú výbavu ako napr. sitko, otvárač na konzervy, nôž, prípadne 
potreby na umývanie riadu a pod. Kúpeľne ubytovacích zariadení nižších 
tried a apartmánov nie sú vybavené mydlom ani inými hygienickými, či to-
aletnými potrebami. Apartmán je zariadenie vhodné zväčša pre 4 – 5 osôb 
a vždy sa v ňom nachádzajú dve oddelené miestnosti slúžiace na prenoco-
vanie, 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. 
Pozn. : rozmer manželských lôžok v ubytovacích kapacitách v jednotlivých 
destináciách 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 hotelového typu s 1 manželskou a 1 po-
schodovou posteľou. Treba si uvedomiť, že menšie pohodlie v 3 až 4-lôžko-
vej izbe je zohľadnené nižšou cenou pre osoby na prístelke. Prístelkou môže 
byť aj pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, 
poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a pod. 
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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, ktoré 
sú zvyčajne menšie ako štandardné izby a môže sa stať, že poloha a vyba-
venie 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 dispozícii 1-lôžkové 
izby a 1 osoba obsadí 2-lôžkovú izbu, účtuje sa jej vždy príplatok za nevyu-
žité 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 na 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 špeci-
fikáciu umiestnenia izby, v tomto prípade s orientáciou k moru. 
Izby s balkónom – vo väčšine ubytovacích kapacít je zabezpečené uby-
tovanie v izbách s balkónom, resp. s terasou bezplatne. Avšak niektoré ho-
tely 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 na konkrét-
nom mieste, ktoré nie sú spoplatnené. 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 maximál-
nou 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 momen-
tálnej 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 ne-
bude mať takéto izby k dispozícii. Naše CK sa vždy maximálne snažia všetky 
vaše požiadavky splniť, 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, naše CK vám nemôžu 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, že klimatizácia môže byť 
spustená počas hodín uvedených na recepcii a počas sezóny vo vymedze-
nom období (zväčša od 15. 6. do 15. 9.). 
CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. vám ponúkajú ubytovanie 
v prevažne garančne nakontrahovaných kapacitách. V praxi to 
znamená, že ubytovacie kapacity sú prostredníctvom nášho zahraničného 
partnera vopred dohodnuté a zaplatené. CK nemôžu ovplyvniť čas prideľo-
vania 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 je vždy 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 ubyto-
vanie 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 nemajú možnosť ovplyvniť rozsah, obsah 
a podmienky 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 obsadenie 
si ležadiel na viacerých miestach pri bazéne a na terase súčasne alebo tiež 
skoro ráno pred prevádzkovou dobou bazénových komplexov. Hygienická 
nezávadnosť vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. Z hygienických 
dôvodov, kontroly, čistenia a výmeny vody, môžu byť bazény počas sezóny 
nevyhnutnú dobu mimo prevádzky. Zvyčajne sú bazény v hotelových zaria-
deniach počas letnej sezóny k dispozícii od 08:00 do 18:00 hod. 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 rozhodnutia 
hotelového manažmentu počas letnej sezóny mimo prevádzky. Väčšina 
pláží je verejná a prístupná i miestnemu obyvateľstvu, kde nemožno vylúčiť 
možnosť využívania sprchy, pokiaľ je k dispozícii, za poplatok. Čistenie pláží 
je obvykle v kompetencii obcí. CK nemôžu vylúčiť, že klimatické podmienky, 
vietor, príliv a odliv a morské prúdy spôsobia nánosy, náplavy napr. rias, 
vodných tráv a pod., čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmie-
nok 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 medúzy v mori, kvalitu, čistotu, údržbu a stav pláže 
okrem prípadu, že sa jedná výlučne o súkromnú hotelovú pláž. Vzdialenosť 
k pláži udáva orientačnú vzdialenosť od pláže k najbližšej časti areálu 
ubytovacieho zariadenia (hotelového komplexu). 
V prímorských krajinách sa zvyčajne nepoužíva na pitie a varenie voda z vo-
dovodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzatvorených 
fľašiach. V niektorých krajinách nie je voda z vodovodu vhodná ani na umý-
vanie zubov. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom 
vody tečie v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo pri nepriaznivom počasí 
vlažná voda. Počas exponovaných hodín može taktiež dochádzať k zníženiu 
tlaku vo vodovodných potrubiach, čím sa znižuje distribúcia vody na vyšších 
poschodiach ubytovacích zariadení. V niektorých krajinách môže dochádzať 
k opakovaným (krátkodobým) výpadkom elektrickej energie a v zásobovaní 
vodou, čo má za následok i dočasnú nefunkčnosť 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 odporúčame, 
i napriek snahe hotelierov o elimináciu hmyzu, pribaliť si do príručnej bato-
žiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách nechránené potraviny.  
Upozorňujeme, že hotel je oprávnený výnimočne a dočasne obmedziť niektoré 
hotelové služby alebo využívanie pláže kvôli mimoriadnej udalosti (napr. sobáš). 
V destináciách SAE , Egypt a Tunisko sú zákazníci povinní rešpektovať niektoré 
menšie obmedzenia hotelových služieb (napr. hudba, animácie) z dôvodu 
náboženských sviatkov - najmä ramadánu, za čo nevzniká nárok na zľavu z 
ubytovacích služieb.
Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata dokladov, 
lekárske ošetrenie a hospitalizácia, ...), je potrebné túto riešiť priamo s po-
isťovacou spoločnosťou v zmysle poistných podmienok, ktoré sú k dispozícii 
na všetkých pobočkách CK. 
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FOTOGRAFIE A POPIS KAPACÍT 
V našom katalógu nájdete popis a hotelové a nami vyhotovené 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 prevede-
niach, 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 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 04. 
11. 2017. CK nemôžu zodpovedať za prípadné zmeny, ktoré nastali neskôr 
(napr. začatie stavebnej činnosti v okolí a pod. ) Rovnako nie je v kompe-
tencii CK ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia na kvalitu 
služieb (ako napr. krátkodobé znečistenie mora a pláží v dôsledku nepriaz-
nivého počasia, búrky a iné živelné pohromy, ktoré môžu viesť k dočasné-
mu obmedzeniu spotreby vody, či elektrickej energie, ďalej napr. zmena 
majiteľa ubytovacej kapacity a tým i zmena rozsahu služieb, doplnkových 
služieb a pod.) CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. ako i majitelia 
– prevádzkovatelia jednotlivých ubytovacích kapacít taktiež nemôžu niesť 
zodpovednosť za vzhľad či úpravu pozemkov susediacich s danou kapacitou, 
nakoľko tieto pozemky nie sú jej súčasťou. 

KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ
Vzhľadom na to, že neexistuje jednotný medzinárodný systém na katego-
rizáciu ubytovacích zariadení a v jednotlivých krajinách sú rôzne kritériá 
a rôzne označenia 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 vyjadrili 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 (pavi-
lón, vilka, depandance, bungalov) sa berú do úvahy i služby centrálnych 
budov a rekreačného areálu ako celku. Čím vyšší je počet slniečok, tým je 
ubytovacie zariadenie kvalitnejšie. Upozorňujeme, že toto naše hodnotenie 
nemusí vždy zodpovedať oficiálnej triede používanej v hostiteľskej krajine. 
CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. na základe spoľahlivej znalos-
ti miestnych pomerov a v spolupráci so zahraničnými partnermi vybrali 
všetky ubytovacie kapacity tak, aby cena zodpovedala ich kvalite a zároveň 
aj požiadavkám klienta. O ubytovacom zariadení, ako aj o rozsahu a štruk-
túre jeho základných služieb sa dočítate v našom katalógu. Hodnotenie 
ubytovacích zariadení je nasledovné: 

  veľmi jednoduché ubytovacie zariadenie (spoločné 
hygienické zariadenie na chodbe), v našej ponuke takéto 
ubytovacie zariadenie nenájdete

   jednoduché ubytovacie zariadenia vybavené starším nábyt-
kom, vlastné hygienické zariadenie, obmedzená ponuka do-
plnkových 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
Poznámky: niektoré ubytovacie zariadenia svojím vybavením, polohou, 

kvalitou a rozsahom služieb či inými charakteristikami čiastočne spĺňajú 
požiadavky vyššej triedy. Takýmto zariadeniam sme pridali polslniečko: 
Oficiálne hodnotenie udáva oficiálnu triedu (počet hviezdičiek) 
v zmysle platnej legislatívy štátu, kde sa ubytovacie zariadenie nachádza. 

VOUCHER
Je účastnícky poukaz – doklad potvrdzujúci rozsah služieb, ktoré sú 
uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. Tieto služby ste si zakúpili a budete 
ich čerpať. Pri ubytovaní sa môže odovzdávať majiteľovi apartmánového 
domu, resp. na recepcii hotela alebo priamo delegátovi, ktorý zastupuje 
CK na mieste pobytu. Na účastníckom poukaze je uvedený čas a miesto 
odchodu autobusu, resp. čas a miesto stretnutia na letisku. Pri individuálnej 
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. Informácie sú orientač-
né, 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 sprostredkúvajú 
predaj fakultatívnych výletov. Pokiaľ sa vyskytne počas vášho pobytu 
akýkoľvek problém, delegát je vám k dispozícii osobne i telefonicky na tele-
fónnom čísle, ktoré je uvedené na informačnej tabuli 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 sprievod-
ca 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 
predaj 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. Popis jednotlivých fakultatívnych 
výletov v katalógu CK sú orientačné. Presnejší popis i program výletov 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 aj naši delegáti. V prípade akejkoľvek nespokoj-
nosti s organizáciou, resp. s priebehom výletu zakúpeného u delegáta, je 
nutné reklamáciu riešiť priamo na mieste s organizátorom výletu – part-
nerskou CK a to prostredníctvom nášho pobytového delegáta, nakoľko sa 
nejedná o produkt CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o., a naše CK 
nie sú kompetentné tieto reklamácie riešiť. 

CESTOVANIE S DEŤMI
Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav a určení spôsobu 
ubytovania (prípadne 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 za-
darmo. 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 
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dovŕšiť 12 rokov a pod.). Detskú postieľku vyžiadame na základe vášho 
želania, v prípade, že ňou hotel disponuje. Niektoré hotely poskytujú detskú 
postieľku zdarma, iné za poplatok a v niektorých hoteloch nemajú detské 
postieľky dispozícii vôbec, preto vám odporúčame vopred sa informovať 
v cestovnej kancelárii. 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 ubyto-
vacie zariadenia takéto vybavenie neposkytujú, ani nepredávajú.

KLUBOVÁ DOVOLENKA
V sezóne 2018 vám opäť ponúkame počas prázdninových mesiacov (júl, 
august) animačný program, ktorý v rámci klubovej dovolenky pod názvom 
“SUN & FUN klub“ zabezpečujeme vo vybraných ubytovacích kapacitách. 
Skúsení, slovensky hovoriaci animátori pre vás pripravia celodenný ani-
mačný program pre deti i dospelých, resp. v hotelových komplexoch vyššej 
triedy je spravidla slovenský animátor súčasťou medzinárodného animač-
ného tímu. Rôzne súťaže, pohybové hry, moderné uvoľňovacie cvičenia, 
aerobik či detský mini klub určite spríjemnia chvíle odpočinku vám aj vašim 
deťom. Upozorňujeme však, že animátori nezodpovedajú za neplnoleté 
deti, ktoré sa zúčastňujú klubových aktivít. Orientačný popis aktivít je môže 
byť uvedený priamo pri popise danej ubytovacej kapacite označenej ikonou 
“SUN & FUN klub“. Klubové aktivity sú zvyčajne určené pre deti vo veku 
4 - 12 rokov, pre juniorov a tiež pre dospelých. Ich presný program a časový 
harmonogram nájdete po príchode do ubytovacej kapacity. 

DOPRAVA
Individuálna doprava – pokiaľ ste sa rozhodli použiť ako spôsob 
dopravy vlastné auto, pri preberaní účastníckeho preukazu obdržíte bližšie 
orientačné informácie ohľadom odporúčaných trás, cien pohonných hmôt, 
ubytovania atď. (týka sa destinácií Chorvátsko, Slovinsko, Čierna Hora, 
Albánsko, Bulharsko, 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 základe účast-
níckeho poukazu (voucher), podľa pokynov i bez asistencie delegáta. 
Autobusová doprava – dopravu zabezpečujeme predovšetkým auto-
busmi našich zmluvných partnerov. Počas cesty sa uskutočňujú pravidelné 
technické prestávky v dĺžke cca 20 minút, počas ktorých je možné zakúpiť 
si teplé i studené nápoje. Vzhľadom na to, že nami ponúkaná autobusová 
doprava do Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Albánska, Bulharska 
a Talianska je kyvadlová (tj. nepravidelná, charterová), ako i vzhľadom 
na možné nepredvídateľné okolnosti počas cesty, ktoré ako CK nemôžeme 
žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako napr. dopravná situácia na cestách, nad-
merné 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 Slo-
vinska cez Maďarsko, do Čiernej Hory cez Maďarsko a Chorvátsko, do Albán-
ska cez Maďarsko, Chorvátsko a s prestupom v Čiernej Hore, do Bulharska 
cez Maďarsko, Srbsko alebo Rumunsko, 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 
uvedomiť, že čas prepravy do destinácie sa líši v závislosti od vami zvo-
leného letoviska a ubytovacej kapacity, preto časy prepravy, o ktorých ste 
sa informovali na pobočkách CK považujte za orientačné. Uvedené sa týka 
i poznávacích a pobytovo-poznávacích zájazdov. 
Autobusové miestenky – náš počítačový software pridelí miestenku 
zdarma 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 zasadací poriadok daného typu autobusu umožňuje. V autobusoch sú 

všetky sedadlá považované za plnohodnotné, t. j. aj tie, ktoré majú obme-
dzený rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú obsadzované 
bez nároku na zľavu.
Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečujeme 
diaľkovými klimatizovanými autobusmi s audio-video zariadením, vyso-
kými 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 znač-
ky 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 TIP travel, a. s. a  TATRATOUR 
Slovakia, 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 Trnava, Piešťany, Trenčín, Nitra, Komárno, 
Banská Bystrica, Lučenec, Martin, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, Michalovce 
je doplnková služba našej CK. Pre realizáciu zvozu z vybraného nástupného 
miesta je prvoradý záujem klientov. V prípade, že bude v danom meste 
minimálne 10 záujemcov, CK vie takúto službu zabezpečiť.
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 ubytovacieho 
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 indi-
viduálne cestujúcich klientov. Vzhľadom k pomerne 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 jednotlivých 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 po-
hodlnosti k obľúbenému spôsobu dopravy. Naša CK vám ponúka tento typ 
v okrajových termínoch (v júni a v septembri) v Čiernej Hore 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 pobočkách 
CK TIP travel, a.s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. 
Letecká doprava – je prevažne zabezpečená leteckou spoločnosťou 
TRAVEL SERVICE, a.s. formou charterových letov a jej dcérskou spoločnosťou 
Smartwings formou pravidelných liniek novými modernými lietadlami 
typu Boeing 737-800 new generation, resp. Airbus A320. Zmena typu 
lietadla je vyhradená prepravcom. V menšej miere využívame aj služby 
iných leteckých prepravcov, napríklad Tailwind Airlines (Cyprus), Fly Dubai, 
Montenegro Airlines, Malta Air, Air Cairo, Freebird, Ellinair a iné. Letenky sú 
v ekonomickej triede. 
Servis počas letu (okrem letov na poznávacie a pútnické zájazdy) - 
počas letov trvajúcich menej ako 2 hod. 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, 
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spoločnosti TRAVEL SERVICE, sme zohľadnili profesionálnu 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 nemajú vplyv 
ani 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 odovzdávaní batožiny - tzv. “check-in” a CK nemajú na toto prideľovanie 
vplyv. Bližšie informácie ohľadom batožiny, váhových a bezpečnostných 
limitov a pod. sú uvedené v pokynoch k odletu, 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, si hotel účtuje prenocovanie v plnej sume, t.j. celú 
cenu ubytovania (od 14:00 do 09:00 hod. nasledujúceho dňa). Zmeny 
letových časov sa nedajú vylúčiť a môžu sa uskutočniť aj pár 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. Odporú-
čame 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 nami ponúkaných destinácií má priame letecké spojenie (z Bra-
tislavy, z Košíc,  z Popradu, alebo zo Sliača priamo na letisko cieľovej 
destinácie), avšak pri vybraných destináciách je možný let s medzipristá-
tím na letisku mimo cieľovej destinácie.
Transfery v cieľovej destinácii z letiska, resp. na letisko sú zväčša 
zahrnuté v cene povinných príplatkov (pokiaľ nie je uvedené inak).  CK 
uvádza počet km ubytovacej kapacity od letiska, avšak samotná dĺžka 
transferu sa môže líšiť a počet km sa môže navýšiť v závislosti od trasy a 
jednotlivých výstupných a nástupných miest. Trasu transferu na letisko, 
resp. z letiska určuje zahraničný obchodný partner a CK dané nevie 
ovplyvniť. Transferový autobus môže byť sprevádzaný delegátom CK, po-
mocným sprievodcom alebo animátorom CK. Vo vybraných destináciách 
môže byť samotný transfer bez delegáta, resp. sprievodcu/animátora CK.

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 
uvedené 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 Albánska, Bulharska a Čiernej Hory, 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. (ultra) all inclusive 
alebo all inclusive light podľa času skutočného príchodu do hotela, resp. 
odchodu z hotela v zmysle vlastných hotelových pravidiel poskytovania 
stravovacích, resp. (ultra) all inclusive, resp. all inclusive light služieb. Tie-

to sa zvyčajne poskytujú najskôr od 14:00 do 22:00 hod. v deň príchodu 
a najneskôr do 10:00, resp. 12:00 hod. 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, uve-
dené je zahrnuté v cene zájazdu podľa špecifikácie v cenníku. V cene sú 
ďalej zahrnuté služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH. V prípade auto-
karovej dopravy sa k cene zájazdu pripočítava cena dopravy kalkulovaná 
s nástupom a výstupom v Bratislave, resp. pri vybraných destináciách 
a termínoch i z Košíc. 
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné pois-
tenie 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/turistickú/ekologickú 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 
poplatky vrátane transferov v cieľovej destinácii – je z časti 
poplatok, ktorý inkasuje správa letiska a letecká spoločnosť. Používajú 
ich na krytie nákladov spojených s odbavovaním a ďalším servisom 
na letisku a povinných poplatkov spojených s leteckou prepravou. Časť 
daného poplatku slúži na zaplatenie prepravy luxusnými klimatizovanými 
autobusmi z letiska do ubytovacej kapacity a pri odlete z ubytovacej 
kapacity na letisko. Tieto poplatky sa štandardne účtujú v jednej cene. 
-  poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien 
pohonných látok – nazývaný tiež ako palivový poplatok alebo 
palivový príplatok je poplatok, ktorý odráža zvýšenie ceny dopravných 
nákladov pre CK zo strany leteckých a autobusových dopravcov.
-  poplatok za vízum a odletovú taxu – do nami ponúkaných 
destinácií 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/turistická/ekologická 
taxa (daň)a servisný poplatok. Poplatky sú povinné v Chorvátsku, 
Slovinsku, Čiernej Hore, Albánsku, Bulharsku a v SAE a platia sa pri kúpe 
zájazdu priamo v CK. Pobytová taxa/ekologická taxa (daň) na Malte, 
v Taliansku, v Grécku a v Španielsku v závislosti od konkrétneho regiónu 
musí byť uhradená priamo na mieste pobytu v hoteli. 
Poznámka: deti na prístelkách, ktoré platia pri leteckých pobytových 
zájazdoch špeciálnu zníženú pevnú cenu letenky, ktorá je rovnaká vo 
všetkých termínoch zájazdov (99 €, 149 €, 199 €, 250 €, 290 €, resp. 
v SAE 390 €), a všetky povinné príplatky, majú ubytovanie, prípadne 
stravovanie, resp. (ultra) all inclusive zdarma.

PRÍPLATKY
-  poplatok za komplexné cestovné poistenie vrátane pois-

tenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb 
CK vo výške 2,70 € (KOMFORT) alebo 3,70 € (PLUS) na osobu a deň  
počas celej dĺžky zájazdu vrátane cesty. Slúži v prvom rade k vašej 
ochrane v prípade nepredvídateľných udalostí. Podrobné informácie si, 
prosím, vyžiadajte na niektorej z našich pobočiek, prípadne od autori-
zovaného predajcu
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POPLATOK ZA ZVÝŠENIE DOPRAVNÝCH NÁKLADOV VRÁTANE CIEN POHONNÝCH LÁTOK 
Ceny leteniek, resp. ceny leteckých zájazdov boli kalkulované na základe referenčnej ceny leteckého paliva na úrovni 450 - 600 USD/MT. Na základe sku-
točnej ceny leteckého paliva oznámenej leteckou spoločnosťou pre kalendárny mesiac apríl 2018, keď bude vyššia než 600 USD/MT, je letecká spoločnosť 
oprávnená zvýšiť dopravné náklady, resp. ceny leteniek v období máj až október 2018 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 doprav-
ných nákladov vrátane cien pohonných látok". V takom prípade CK bude účtovať všetkým zákazníkom okrem tých, ktorí uhradia do 31. 3. 2018 celú cenu 
zájazdu, poplatky nasledovne:

  Destinácia         
Letecké zájazdy do  Bulharska, Albánska, Čiernej Hory, Thessaloník, na Peloponéz, ostrovy Korfu a Zakynthos  + 20 Eur/osoba
Letecké zájazdy do  Tuniska, Talianska, na Rodos, Krétu, Maltu, do Izraela, poznávacie a pútnické zájazdy  + 25 Eur/osoba
Letecké zájazdy do  Egypta, Turecka, Španielska, Spojených arabských emirátov, na Malorku a na Cyprus    + 30 Eur/osoba

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
Dovoľujeme si informovať klientov našich cestovných kancelárií, že začiat-
kom roka 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov. V zmysle tohto zákona má spotrebiteľ právo 
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení 
nasledovných podmienok:
•  spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho 
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, obrátil 
sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a
•  predávajúci na túto jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neod-
povedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej 
klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.
Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na 
stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ Na stránke 
Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné 
informácie vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovatelia, cestovné kancelárie TIP travel a. s. , Teplická 74, 921 01 
Piešťany a CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o. , Teplická 74, 921 01 Piešťany (ďalej 
len CK) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení spracúvajú osobné údaje zákazníkov za účelom:
1. organizácie, tvorby, realizácie zájazdov ako kombinácie služieb a po-
skytovanie 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 narodenia, 
telefónne číslo, podpis,
3. priameho marketingu CK a jej marketingových partnerov (tretích strán) 
spojeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov v rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, poštová adresa zákazníka,
4. sprostredkovania poistenia medzi zákazníkom a poisťovacou spoločnos-
ťou v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, 
dátum narodenia, telefónne číslo, podpis.
CK pri spracúvaní osobných údajov tieto spracúvajú v automatizovanom 
a v inom ako automatizovanom informačnom systéme. 
CK informujú, že osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávať v cestov-
ných 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 zlikvi-
dujú ich ihneď po obdržaní písomného odvolania súhlasu alebo po uplynutí 

lehoty uvedenej v platnom registratúrnom pláne a poriadku.
CK vyhlasujú, že spracúvané osobné údaje použijú 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 predpokladajú, že osobné údaje budú poskytované tretím stranám 
a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. sub-
jektom spolupracujúcim s CK, ktorými sú ubytovacie zariadenia, partnerské 
CK, zasielateľské spoločnosti, Slovenská pošta, tlačiarenské spoločnosti, 
letecké 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 menovkou 
(menom a priezviskom) a funkciou na pracovnom stole v prevádzkarni CK.
• Právnym základom spracúvania osobných údajov pri realizácii zájazdov je 
plnenie Zmluvy, v ktorej vystupujú dotknuté osoby buď ako jedna zo zmluv-
ných 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 poskytol.
• 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 nevzniká hrozba 
odmietnutia zmluvného vzťahu.
CK oznamujú, že zákazníkom garantujú a zaručujú 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.

Tento katalóg Leto 2018 je ponukovým a propagačným materiálom  
CK TIP travel a. s. , so sídlom Teplická 74, 921 01 Piešťany,  
IČO: 36 250 791, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava,  
odd. : Sa, vl. č. 10254/T,  resp. CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o. , so sídlom  
Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47 864 834, zapísaná 
v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava, odd. : Sro, vl. č. 34799/T.
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I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Cestovná kancelária TIP travel a.s., so sídlom Teplická 74, 921 01 Piešťany, 

IČO 36 250 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
odd. Sa, vl.č. 10254/T, resp. cestovná kancelária TATRATOUR Slovakia, s.r.o. , 
so sídlom Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47 864 834, zapísaná v Ob-
chodnom registri Okr. súdu Trnava, odd. : Sro, vl. č. 34799/T, ktoré do zmluv-
ného vzťahu vstupujú prostredníctvom siete vlastných predajných miest 
alebo splnomocnených externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK) a

b) objednávateľ (zákazník)- fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym 
úkonom, ktorý uzatvoril s CK zmluvu o obstaraní zájazdu, resp. zájazd objednal 
písomnou objednávkou, a/alebo osoba, v prospech ktorej sa zmluva 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 
objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

3) Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) 
zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny 
za zájazd (zaplatenie fakturovanej sumy alebo jej časti na účet CK je 
jednoznačným prejavom slobodnej a vážnej vôle objednávateľa vstúpiť 
do zmluvného vzťahu s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok a záro-
veň 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. 
forfaitové zájazdy) a je v súlade s týmito Zmluvnými vzťahmi.

5) Zmluvou sa CK objednávateľovi zaväzujú, že objednávateľovi obstarajú 
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 
Všeobecné informácie – ochrana osobných údajov. Objednávateľ udeľuje 
predávajúcemu tento súhlas na dobu 4 rokov s vymedzením archívnej le-
hoty 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 
zanikne 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 ostatných účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp. ich 
písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. 
Súhlas sa udeľuje v celom rozsahu a vrátane cezhraničného toku na poskyt-
nutie údajov do cudziny (štátov, kam účastníci zájazdu pocestujú). Objedná-
vateľ 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 spracúvania 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 2018) nezaručuje 
primeranú úroveň ochrany jeho osobných údajov, čo potvrdzuje podpisom 
Zmluvy. CK do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú 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 dohodou 

medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve. 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že CK sú oprávnené 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 04.11.2017 (nevzťahuje sa na klientov, ktorí uhradili celú cenu zájazdu 
do 31.3.2018),

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 
(nevzťahuje sa na klientov, ktorí zaplatili zájazd v plnej výške). Pre výpočet 
výmenného kurzu bol použitý kurz ECB k 04.11.2017.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, sú 
CK na základe tejto dohody oprávnené cenu zájazdu uvedenú v Zmluve 
jednostranne 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 % sú CK oprávnené zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximál-
ne 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 
musia CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, 
inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

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 
autobusových zájazdov sa za dopravu s odchodom zo západného Slo-
venska účtuje 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. 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 objednávate-
ľom ustanovenia zmluvy, ktoré sú v rozpore s popisom alebo informáciami 
uvedenými v tomto katalógu alebo iných materiáloch CK.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
1) CK majú právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objedná-

vateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím. Zaplatenie ceny 
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zájazdu (príp. preddavku) musí objednávateľ na požiadanie CK preukázateľ-
ným spôsobom doložiť.

2) Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK sú oprávnené 
požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy. Výška preddavkov 
a časový 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 platných do 31.1.2018), 

b) najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 
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, sú CK 
oprávnené odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa článku VII. týchto Zmluvných vzťahov. Objednávateľ sa zavä-
zuje 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 neodstúpili.

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 

službách,
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 

podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa 
dôležité a ktoré sú cestovným kanceláriám 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 zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. 
Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí 
s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti 
na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva 
objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne 
a nerozdielne zodpovedajú 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 pobytového zájazdu do 28.2.2018 právo uskutočniť 
do 31.3.2018 zmenu ubytovacieho 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, sprevádzanie 

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 s platnosťou minimálne 6 mesiacov od 

dátumu skončenia zájazdu, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), byť 
zaočkovaný (pokiaľ je to vyžadované), dodržiavať pasové, colné, devízové, 
zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín 
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, dodávateľov služieb alebo CK a uhradiť prípadnú 
spôsobenú škodu,

i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom 
služieb 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 

kontaktu, 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) 
uhradiť zálohovú faktúru do 2 dní od jej vystavenia, a zaslať ním podpísanú 
Zmluvu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej obdržania. 
V prípade, že objednávateľ tento záväzok nesplní, CK majú právo zrušiť 
rezerváciu resp. odstúpiť od Zmluvy. Pri kúpe zájazdu do 10 dní pred 
odchodom alebo pri posledných voľných miestach majú CK právo požiadať 
Objednávateľa 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 infor-
máciami, 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 zabezpeče-

ný sprievodca CK (iba pre komunikačné účely). 

V. POVINNOSTI A PRÁVA CK 
1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV. týchto Zmluvných 

vzťahov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.
2) CK sú povinné pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých podstatných 

skutočnostiach, ktoré sú im známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie 
záujemcu o kúpe zájazdu.

3) CK nie sú povinné poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred 
potvrdených a zaplatených služieb.

4) CK sú povinné mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej 
vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu 
svojho úpadku:
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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 prípa-
de, ak sa zájazd neuskutočnil

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou 
čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len 
z časti.

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU
1) Ak sú CK nútené pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, 

navrhnú objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie 
aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má 
právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zapla-
tenia 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 majú právo zrušiť zájazd, ktorý je predme-
tom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom do 21 dní 
pred jeho začiatkom, ak jeho uskutočneniu bráni nedosiahnutie minimál-
neho počtu účastníkov. Ak CK z tohto dôvodu zrušia zájazd, sú povinné túto 
skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

3) CK si vyhradzujú právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo 
nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. 
vojna, 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 
nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné 
zabrániť.

4) Ak CK odstúpia od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom 
alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou Zmluvy podľa 
ods.1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej Zmluvy 
poskytli iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnu-
tým v pôvodnej Zmluve, ak CK môžu 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 
uskutočnené platby, sú CK povinné tento rozdiel bezodkladne objednávate-
ľovi 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 zmenu 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 Slovensku 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 neposkytnú objednávateľovi služby alebo ich 
podstatnú časť riadne a včas alebo zistia, že mu ich nebudú môcť poskytnúť, 
aj keď ich k tomu Zmluva zaviazala, sú povinné bezodkladne urobiť také 
opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno 
zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené 

v Zmluve, sú CK povinné vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúka-
nými a poskytnutými službami. 

7) CK môže na základe individuálneho želania objednávateľa uskutočniť zmenu 
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 majú právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté 
nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom a ktoré boli 
poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu. 

9) CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej služby nie je 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy a v prípade jej nedodania CK vrátia 
objednávateľovi zaplatenú sumu za nedodanú službu bez ďalších náhrad.

10) Zvoz na letisko je samostatná doplnková služba cestovných kancelárií 
k vybraným leteckým zájazdom. Zrušenie alebo zmena zvozu na letisko nie 
je zmenou podmienok zájazdu.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1) CK môžu pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia 

zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností 
objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s uvedením 
dôvodov zasielajú CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uve-
denú v Zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom odoslania 
oznámenia. 

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom 
čerpania 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 
povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, alebo ak CK odstúpia 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 niektorých osôb z viacerých uvedených 
v Zmluve z jednotky ubytovacieho zariadenia na strane Objednávateľa, 
zmluvná pokuta sa rovná minimálne 90% z ceny objednaných služieb a po-
istné bez ohľadu na dátum odstúpenia, ak nezostanú obsadené a zaplatené 
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všetky základné lôžka príslušnej jednotky ubytovacieho zariadenia. 
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 
vzťahov, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

5) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, 
ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započí-
tava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, 
odletu alebo nástupu na zájazd pri individuálnej doprave.

6) CK majú právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo 
zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK sú zároveň povinné vrátiť 
objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa 
zrušenej Zmluvy.

7) CK si vyhradzujú 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 
narušením programu či priebehu zájazdu sa rozumie protiprávne konanie 
alebo konanie pod vplyvom omamných alebo návykových látok, alko-
holu 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 dohodnu-

té v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytnutej 
služby a na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie 
chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa 
služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná bezod-
kladná náprava priamo na mieste. Objednávateľ a CK sa snažia poskytnúť si 
navzájom maximálnu súčinnosť. 

2) Ak nie je možné zjednať nápravu, o uplatnení práva na odstránenie chybne 
poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci 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 
objednávateľ predloží CK na uznanie nárokov z reklamácie. Zástupca CK 
nie je povinný vyjadriť sa k bodom, ktoré sa netýkajú služieb CK obsiahnu-
tých v Zmluve. Objednávateľ má počas zájazdu k dispozícii aj telefonickú 
asistenčnú službu, ktorá je uvedená v pokynoch k zájazdu a ktorej hovory sú 
monitorované pre potreby skvalitnenia služieb CK. Písomný záznam nie je 
v zmysle platnej právnej úpravy reklamáciou.

3) Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplatniť u CK 
bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu 
alebo v prípade, 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 po-
dané v súlade s uvedenými podmienkami CK odpovedia písomnou formou 
najneskôr do 30 dní od ich doručenia. 

4) CK sú zodpovedné 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 nezodpo-
vedajú za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si 
objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie 
(napr. fakultatívne výlety). Ak pláž nie je súčasťou hotelového areálu a ma-

jetkom 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 spô-
sobené 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 objed-
návateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou 
kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu 
alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7) CK upozorňujú na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a na mož-
nosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných 
prechodov, 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 hradia cestovné náklady v rámci územia SR 
vo výške cestovného vlakom 2 tr., resp. autobusom pravidelnej autobusovej 
linky.

9) CK nezodpovedajú za škodu, ktorú nezavinili ani oni, ani ich dodávatelia 
služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie 
je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých 
a nepredvídateľných 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 
našich CK. Objednávateľ tiež prehlasuje, že obdržal od CK poistné podmien-
ky a rozsah komplexného cestovného poistenia, s ktorým sa oboznámil aj 
v zastúpení s ním spolucestujúcich osôb.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou 
spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v pria-
mom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať existenciu, 
prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách, cenách 

a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe 
tlače k 04.11.2017 a CK si vyhradzujú právo ich zmeny do uzatvorenia 
Zmluvy s objednávateľom. Všetky informácie uvedené v tomto katalógu 
boli zostavené na základe poznatkov a informácií, ktoré mali CK k dispozícii 
ku dňu vydania katalógu. CK si vyhradzujú právo na prípadné zmeny, ktoré 
sa mohli vyskytnúť po uzávierke tohto katalógu. Zdvorilo vás uisťujú, že vás 
budú o nich bezodkladne informovať najneskôr do termínu zakúpenia váš-
ho zájazdu. CK sa ospravedlňujú za prípadné neúmyselné chyby a preklepy, 
ktoré sa mohli pri spracovaní katalógu vyskytnúť.

2) Tieto zmluvné vzťahy sú platné a účinné od 21.11.2017 a spolu s katalógom sa 
považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu 
objednávateľ potvrdzuje, že s týmito Zmluvnými vzťahmi ako aj so Všeobecnými 
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.
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Cestovná kancelária TIP travel a.s. a cestovná kancelária TATRATOUR 
Slovakia, s.r.o. majú na rok 2018 uzatvorenú poistnú zmluvu v zmysle 
zákona 281/2001 Z.z. u poisťovate¾a Generali Poisťovòa, a.s., 
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cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IÈO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. è. 1325/B

Generali Poisťovòa, a. s., odštepný závod 
Európska cestovná poisťovòa 
infolinka: +421 / 2 / 544 177 04, www.europska.sk
Lamaèská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IÈO: 35 709 332, DIÈ: 2021000487, IÈ DPH: SK2021000487
Spoloènosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Preh¾ad krytia
Komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT

Komplexné cestovné 
poistenie PLUS

Storno zájazdu a 
prerušenia cesty

Zrušenie zájazdu do Európy 4 000 € 8 000 €
Zrušenie zájazdu do Sveta 1 000 € 1 000 €

10% pre ochorenia 
vyžadujúce si hospitalizáciu

25% pre ochorenia 
nevyžadujúce si hospitalizáciu

€ 053 1
   

Prerušenie - nevyužité služby 1 500 €

Batožina Krádež, znièenie, poškodenie 700 € 1 000 €
ymus jentsiop 3/1 odicev énneC do 1/3 poistnej sumy

€ 041ynižotab einakšeM 200 €

€ 043ydalkod énetartS 400 €

Preddavok pri strate platobných 
prostriedkov

- 350 €

Lieèebné náklady Hospitalizácia, ambulantné ošetrenie, 
zubné ošetrenie, prevoz do vlasti 200 000 € 220 000 €

€ 007 1itsalv od íted avarpoD 2 000 €

€ 000 7ynarhcáz a ainartáp einetsioP 14 000 €

Návšteva chorého pri hospitalizácii viac 
ako 5 dní

- 90 € / noc, max 450 €

Poistenie 
zodpovednosti

Škody na zdraví a/alebo na majetku 100 000 € 200 000 €
Právna pomoc pri zadržaní políciou 1 700 € 3 400 €

€ 007 1aicuak / atákovda erp kovadderP 3 400 €

Úrazové poistenie Trvalé následky úrazu od 50% 17 000 € 34 000 €

Asistencia k 
motorovému vozidlu    

 

1,20 € / auto / deò

Asistenèné služby - vyh¾adanie servisu a 
konzultácia, technická pomoc a oprava na 
mieste, odťah a úschova vozidla, 
náhradné vozidlo, ubytovanie alebo 
doprava, repatriácia a vyzdvihnutie 
vozidla

1 500 € 1 500 €

Poistenie opustenej 
domácnosti                

 

1,20 € / domácnosť / deò

Povodne a záplavy, vandalizmus a 
vandalizmus po vlámaní, škody po 
zadymení, skratoch, rozbití skla, údere 
blesku, výpadku elektr. energie, 
odstránenie príèin a následkov 
havarijného stavu a poruchy, odomknutie 
zabuchnutých dverí

5 000 € 5 000 €

Vo
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Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté 
v poistnej knižke (brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.
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Spoluúèasť bez spoluúèasti

Informácia o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie



BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
ZNS ROKOŠ, nám. Ľ. Štúra 19
tel.: 038/7601020
e-mail: caroyal@caroyal.sk
BANSKÁ BYSTRICA
Travel Agent - www.bigtravel.sk
Dolná 1
tel.: 048/4123072
e-mail: info@travelagent.sk
Travel.Sk
Janka Kráľa 1
tel.: 048/3211128
e-mail: banskabystrica@travel.sk
BARDEJOV
QTA CAPITAL
Hurbanova 20
tel.: 0903 637 451
e-mail: qtacapital@gmail.com
BOJNICE
Pharmaeduca
Opatovská cesta 4
tel.: 046/5154209, 0917 500 971
e-mail: zajazdy@pharmaeduca.eu
BRATISLAVA
Travel.Sk
Hviezdoslavovo námestie 7
tel.: 02/33872888
e-mail: bratislava@travel.sk
Dovolenka.sme.sk
Lazaretská 12
tel.: 02/59233255
e-mail: info@dovolenka.sme.sk
BON POINT
Priemyselná 8
tel.: 0911 940 954
e-mail : ingrid.madejova@gmail.com
KRÍŽIK TOURS-Ing.Igor Krížik
Oráčska 9
tel.: 0903 724 044
e-mail.: ikrizik@gtsi.sk
BREZNO
Aventurine
Rázusova 33
tel.: 048/6112566
e-mail: aventurine@mail.t-com.sk
TOMIB
Nám.M.R.Štefánika 44/52
tel.: 0905 926 107
e-mail: cagmplus@gmail.com
BYTČA
LENKA
Ul.Kragujevackých Martýrov 804
tel.: 041/5522683, 0905 593 656
e-mail: lenka.jurgosova1901@gmail.com
ČADCA
ZAHRA-CA
Pribinova 2894
tel.: 041/4000148
e-mail.: vangel.zahra@gmail.com
ČAD – Tours
ul. Malá 67
tel.: 0915 841 615, 0915 841 768
e-mail: cadtours@cadtours.sk
DOLNÝ KUBÍN
ITAL tour
Radlinského 1721/58
tel.: 043/5864222
e-mail: italtour@italtour.sk
LastMinutky.sk
Radlinského 1736/27 (OD COOP 
Jednota)
tel.: 0905 553 857
e-mail: lms@orava.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
Cestovka Flipper
OS Máj, Centrum I 1420
tel.: 042/4426017, 0915 794 530 
e-mail: info@airtop.sk

DUNAJSKÁ STREDA
DUNA TOUR
Korzo Bélu Bartóka 345/18
tel.: 031/5525041
e-mail: dunatour@dunatour.sk
Exit Travel Club
Hlavná 4235/55
tel.: 031/5511999
e-mail: info@exittravel.sk
luxtravel
Komenského 856
tel.: 0918 333 700
e-mail: info@luxtravel.sk

GALANTA
GITA 
Šafárikova 1526
tel.: 031/7802106-8
e-mail: gita.b@mail.t-com.sk 
CK REAL
sídlisko Jas 936/5 
tel.: 031/7803439, 0903 279 292
e-mail: ckreal@ckreal.sk
SPOROMED
Clementisove rady 1410/22
tel.: 031/7806784
e-mail: kurucz@sporomed.sk

HLOHOVEC
WAY FOR YOU
Pribinova 2
tel.: 0905 738 194
e-mail: info@wayforyou.sk

HOLÍČ
JANA TRAVEL 
Nám. Mieru 1 
tel.: 034/6516108 
e-mail : jana@janatravel.sk 

HUMENNÉ
ITT
1.mája 20
tel.: 057/7880127
e-mail: ittca@stonline.sk

KOŠICE
zlatka.sk
Jesenná 1141/7
tel.: 0908 659 990
e-mail: zlatka@zlatka.sk
Travel.Sk
Alžbetina 11
tel.: 055/3211128
e-mail: kosice@travel.sk
Mandora
Krivá 18
tel.: 0908 354 132
e-mail: mandora@mandora.sk

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Bliss Life
Nábrežná 900/5
tel.: 0911 083 830
e-mail: blisslife1@gmail.com

LEDNICKÉ ROVNE
Fénix
Rovňanská 187
tel.: 042/4710460
e-mail: gbrezaniova@stonline.sk

LEVICE
Ačko – travel.eu
Na Bašte 5 (vchod zo sv.Michala)
tel.: 036/6319093
e-mail: levice@acko-travel.sk
Dekampo.sk
Ľ.Štúra 7
tel.: 036/6222219
e-mail: dekampo@dekampo.sk
HE-LA TOUR
Štúrova 3
tel.: 036/6227162
e-mail: helatour@orangemail.sk
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
PROtour
Štúrova 4330/23
tel.: 0919 261 408
e-mail: info@protour.sk
LUČENEC
Weekend
Nám. Artéz. prameňov 47
tel.: 047/4331453
e-mail: weekend@stonline.sk
MARTIN
SADO TOUR
M.R.Štefánika 48-Central Pasáž 
tel: 043/4135609
e-mail: sado@bb.telecom.sk 
Lastminutky.sk
M.R.Štefánika 12
tel.: 0907 975 573
e-mail: michal@lastminutky.sk
Passion travel
ul.29.augusta 2
tel.: 0911 511 136
e-mail: sabina.krissakova@gmail.com
Palmtour
tel.: 0907 747 021
e-mail: info@palmtour.sk
MICHALOVCE
BOMEX
Námestie Osloboditeľov 33
tel.: 056/6421621, 0903 632 135
e-mail: bomexmi@in4.sk
Luxurious
Topolianska 168 (areál reštaurácie 
Topolife)
tel.: 0915 690 582
e-mail: info@luxlux.sk
MYJAVA
MALKO POLO
M.R.Štefánika 936/38/II 
tel.: 034/6666666 
e-mail: info@ckmalkopolo.sk
CA ALATOUR - Alena Majtánová 
M.R.Štefánika 931/52
tel.: 034/6541208
e-mail: alatour.my@gmail.com 
NÁMESTOVO
Travel.Sk
Hviezdoslavovo námestie 201
tel.: 043/3211128
e-mail: namestovo@travel.sk
NITRA
Fun tour
Štefánikova 8
tel.: 037/6525331
e-mail: funtour@funtour.sk
MIA TOUR 
Piaristická 2 (budova Stapring)
tel.: 0905 130 014
e-mail: miatour@miatour.sk
NOVÁKY
Okay travel
G.Košťála 160
tel.: 0911 831 291
e-mail: info@okaytravel.sk 

NOVÁ BAŇA
Abraca
Nám. Sv. Alžbety 102
tel.: 045/6856300, 0905 387 526
e-mail: abraca@abracatour.sk
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
VIA - Mgr. Jana Kubáková
Weisseho 13
tel.: 032/7717977, 0918 709 057
e-mail: viaca@mail.t-com.sk
Cepreka - Zuzana Tiršelová
Košikárska 2
tel.: 032/7710416
e-mail: cepreka@cepreka.sk
NOVÉ ZÁMKY
X Tour
Rákocziho 3
tel.: 0915 841 605
e-mail: xtour@xtour.sk
ESSO TOUR
Podzámska 23/A
tel.: 035/6421136
e-mail: essotour@essotour.sk
Globe Travel
Ernestova bašta 2
tel.: 0905 925 789
e-mail: globetravelsk@gmail.com
Gábatour
M.R.Štefánika 9
tel.: 035/6400203
e-mail: gabatour@gmail.com
PARTIZÁNSKE
JANA ŠVECOVÁ CA
Nám. SNP 1
tel: 038/7492981 
e-mail: jana.svecova.pe@gmail.com 
Petravel.sk 
Februárová 153/3
tel.: 0911 343 334
e-mail: info@petravel.sk
Stanislava Vidová - A2
Škultétyho 184/14
tel.: 0915 796 167
e-mail: stana.vidova@gmail.com
PEZINOK
BITTNER Travel
Holubyho 31
tel.: 0915 337 800
e-mail: bittnertravel@bittnertravel.sk
Venta
Holubyho 42
tel.: 033/6413972
e-mail: venta@ckventa.com
PIEŠŤANY
CENTRUM
Okružná 6/3419
tel.: 0905 403 610 
e-mail: ckcentrum@ckcentrum.sk
POPRAD
OK TOURS
Zdravotnícka 2 (1.poschodie)
tel.: 0907 920 085
e-mail: info@oktours.sk
ILA CA
Štefánikova 8
tel.: 0905 246 825
e-mail: ivana.prelichova@gmail.com
POVAŽSKÁ BYSTRICA
E-TOURS
Dom služieb, Stred 39
tel.: 042/4260990, 0948 841 788
e-mail: etours@stonline.sk
Triptip
Centrum 9/14
tel.: 0949 626 534
e-mail: info@trip-tip.sk
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PREŠOV
DOVOLENKA
Hlavná 40
tel.: 051/7763363
e-mail: 2a@dovolenka1.sk
PRIEVIDZA 
GLOBUS
Nám. slobody 22 (hotel Hviezda) 
tel.: 046/5441551, 0915 841 994 
e-mail: globus.ca@mail.telekom.sk
JUKO CK
Nám. slobody 4
tel.: 046/5425012 
e-mail: jukock@jukock.sk
REAL travel
A.Hlinku 459/20
tel.: 046/5439078
e-mail: realtravel.sk@gmail.com
Bamby tour
Nám. slobody 1 (OD Prior)
tel.: 0915 841 790
e-mail: bambytour.pd@gmail.com
TobiTravel
Ľ.Ondrejova 17
tel.: 0902 316 478
e-mail: info@tobitravel.sk
PÚCHOV
SAFARA
Štefánikova 870
tel.: 0911 501 888 
e-mail: info@safara.sk 
REVÚCA
BON POINT
HM Tesco, M.R.Štefánika 1394/10
tel.: 0905 863 678
e-mail: ra.bonpoint@gmail.com
RIMAVSKÁ SOBOTA
Alkatour
Hlavné námestie 1
tel.: 047/5634547
e-mail: alkatour@stonline.sk
AVEO travel
Hlavné námestie 7
tel.: 0903 306 291
e-mail: aveo@aveo.sk
ROŽŇAVA
POHODA CA-Ing.Vlasta 
Sabadošová
Námestie baníkov - Krámik č.41
tel.: 0911 218 283
e-mail: vlasta.s@centrum.sk
ALOHA TOUR
Čučmianska dlhá 3
tel.: 0949 557 765
e-mail: ca.alohatour@gmail.com
RUŽOMBEROK
AQUASUN travel
A.Bernoláka 1397/1
tel.: 0907 854 723
e-mail: dovolenka@aquasun.sk
SABINOV
EVA – TOUR
Ružová 41
tel.: 051/4521182
e-mail: evatour@wicom.sk
SENEC
BITTNER Travel
Lichnerova 19
tel.: 02/45927282
e-mail: bittnertravel@bittnertravel.sk
NEO TRAVEL
Lichnerova 4376/41
tel.: 0911 392 494
e-mail: neotravel@neotravel.sk

SENICA
Ačko - travel.eu
Štefánikova 726
tel.: 034/6544444
e-mail: senica@acko-travel.sk
Awertravel
Hviezdoslavova 1469/61
tel.: 034/6513896
e-mail: awertravel@awertravel.sk
SEREĎ
VEMA REAL
M. R. Štefánika 1152
tel.: 031/7894513 
e-mail: vemareal@vemareal.sk
FRISCO TRAVEL
Námestie Slobody 1185/29
tel.: 031/7891256, 0905 447 220
e-mail: cestovka@frisco.sk
SKALICA
AMA TRAVEL
Nám. slobody 32
tel.: 034/6600324
e-mail: amatravel@amatravel.sk
SLOVAKIA-TOUR
Potočná 118
tel.: 034/6646810
e-mail: slovakia-tour@mail.t-com.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK Ľubica-Ľubica Rumanová
Letná 51
tel.: 053/4412257, 0903 200 741
e-mail: cklubicasnv@gmail.com
SUN&ICE
Mlynská 39 (OC Madaras)
tel.: 0911 669 098
e-mail: sunice@sun-ice.sk
STARÁ ĽUBOVŇA
ĽUBOVŇA CA
OD Letná 6
tel.: 0903 703 380
e-mail: calubovna@lubovna.sk
CORADO
Obchodná 4
tel.: 0905 905 798
e-mail: coradosla@gmail.com
SVIDNÍK
Lagúna – Anna Černegová
Centrálna 274, Hotel Rubín
tel.: 054/7521086
e-mail: lagunaca@stonline.sk
ŠAHY
BKI SK
Hlavné námestie 4
tel.: 036/7593291
e-mail: bkisk@bki.sk
ŠAĽA
RECES – Invia.sk pob.Šaľa
Budovateľská 32
tel.: 0907 281 518, 0911 181 528
e-mail: ca-reces@reces.sk
VECTOR
SNP 2018/40
tel.: 031/7707586
e-mail: vector@microwell.sk
AG Z-TRAVEL
Hlavná 3 (pešia zóna)
tel.: 031/7012372
e-mail: info@agz-travel.sk
ŠAMORÍN
EL GRECO TOUR
Hlavná 43
tel.: 031/5503855 
e-mail: info@elgrecotour.sk
ŠAŠTÍN-STRÁŽE
MM TRAVEL
Námestie Slobody 646
tel.: 0907 789 031
e-mail: ck.mmtravel@gmail.com

ŠTÚROVO
Istertop-Atlas tours
Hlavná 50
tel.: 0948 061 558
e-mail: info@atlastours.sk
KING TOURS
Hlavná 10
tel.: 036/7510530
e-mail: agentura@kingtours.sk
TOPOĽČANY
M-TOUR
Obchodná 2
tel.: 038/7487309
e-mail: mtour@mail.t-com.sk
TOPSTAR
nám.M.R.Štefánika 30 
tel.: 038/5321082 
e-mail: topstar@abmaudit.sk 
Leďo tour
Cyrila a Metoda 4595/18
tel.: 0905 968 864, 0905 459 908
e-mail: ledotour@gmail.com
TOP-DENT PLUS
nám.M.R.Štefánika 2/6
tel.: 038/5321513
e-mail: topdentplus@topdentplus.sk
TORNAĽA
GEMERTOUR
Mierová 85
tel.: 047/5523946
e-mail: gemertour@stonline.sk
TREBIŠOV
B-KLUB-TURISTA
M.R.Štefánika 1632
tel.: 056/6723277
e-mail: ca.turista@slovanet.sk
TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
17.novembra 14, Supermarket
tel.: 0907 752 659
e-mail: sevatour@gmail.com
TRENČÍN
Arte
Hasičská 3374
tel.: 032/7432104
e-mail: cestovka@euroweb.sk
TRNAVA
CA MIRKA
Paulínska 15
tel.: 0918 562 674
e-mail: realtours.trnava@gmail.com
VEĽKÝ KRTÍŠ
GoSt
Nemocničná 22
tel.: 047/3818191
e-mail: ck@gost.sk
VEĽKÝ MEDER
Travelmania
Komárňanská 23
tel.: 0908 515 163
e-mail: melinda@travel-mania.sk
VRANOV NAD TOPĽOU
Trend
M.R.Štefánika 2465
tel.: 057/4462951
e-mail: vancak.trend@orangemail.sk
PRO TRAVEL
nám. Slobody 1 (budova MAX)
tel.: 0911 050 005
e-mail: ca@protravel.sk
VRÁBLE
X Tour
Krátka 283
tel.: 0915 841 811
e-mail: xtour@xtour.sk

VRBOVÉ
Interantional Turist Servis
J.Zigmundíka 343/5
tel.: 033/7792583
e-mail: its@turistservis.sk

VRÚTKY
Martina Cenigová - FA3TOUR
ul. 1.Čsl. Brigády 5490 (OC BKL)
tel.: 0915 259 290
e-mail: fa3tour@fa3tour.sk

ZLATÉ MORAVCE
Ľubica Rakovská
Janka Kráľa 12
tel.: 037/6338156
e-mail: lubica.rakovska@gmail.com

ZVOLEN
KATKA 
Trhová 1
tel.:045/5326727
e-mail: agenturakatka@stonline.sk
Global Tour
nám. Slobody 2013
tel.: 045/5402581
e-mail: globaltour@globaltour.sk
DODO-TOUR
A. Sládkoviča 9
tel: 045/5330092
e-mail: dodo-tour@stonline.sk
LEA
nám. SNP 75/26
tel.: 045/5323070
e-mail: leack@bb.telecom.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Skalkatour
nám. Matice slovenskej 404
tel.: 045/6724772
e-mail: skalkatour@stonline.sk

ŽILINA
Travel.Sk
J.M. Hurbana 1
tel.: 041/3211128
e-mail: zilina@travel.sk
ZEOS TOUR
Národná 16
tel.: 0904 602 103
e-mail: olga.zemanova@zeostour.sk

ČESKÁ REPUBLIKA 

BŘECLAV
Junior tour
17.listopadu 1A
tel.: +420/777339117
e-mail: ca.junior@email.cz

OSTRAVA
LUMIS
Teslova 1129/2B
tel.: +420/739617168
e-mail: ca-lumis@ca-lumis.cz

VENDRYNĚ
GORTOUR - Stanislav Goryl
Vendryně 412
tel.: +420/558329507
e.mail: goryl.s@seznam.cz

ZLÍN
Delta Reisen
Bartošova 5532
tel.: +420/734441539
e-mail: info@deltareisen.cz

Kompletný zoznam províznych 
predajcov TIP travel a.s. nájdete
na našej internetovej stránke
www.tiptravel.sk
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Bratislava
TIP travel
Dunajská 8 
02 / 52 63 29 71, 0915 841 798 
dunajska@tiptravel.sk

TATRATOUR
Mickiewiczova 2
02 / 52 93 28 11,  0915 841 833
bratislava@tatratour.sk 

TIP travel - AUPARK SC
Einsteinova 18
02 / 54 64 73 98 , 0905 472 952
aupark@tiptravel.sk

Banská Bystrica
TIP travel • TATRATOUR
Dolná 31
048 / 412 52 48, 0915 841 917 
banskabystrica@tiptravel.sk 
banskabystrica@tatratour.sk

Komárno
Námestie generála Klapku 6 
035 / 773 32 90
TIP travel – 0915 841 722
komarno@tiptravel.sk 
TATRATOUR – 0915 841 744
komarno@tatratour.sk

Košice
Alžbetina 15, 055 / 622 48 72 
TIP travel –  0915 841 922 
kosice@tiptravel.sk 
TATRATOUR – 0908 709 649 
kosice@tatratour.sk

TIP travel - AUPARK SC 
Námestie osloboditeľov 1   
055 / 286 32 12,  0915 841 902 
auparkke@tiptravel.sk

Lučenec
TATRATOUR
Železničná 24
047 / 432 30 89, 0915 841 734 
lucenec@tatratour.sk 

Malacky
TATRATOUR
Radlinského 1158 / 2 
034 / 772 31 36 , 0905 472 954
malacky@tatratour.sk

Michalovce
TATRATOUR
Námestie osloboditeľov 8
056 / 644 11 49, 0915 841 973 
michalovce@tatratour.sk

Nitra
TIP travel 
Štúrova 7 
037 / 652 42 94, 0915 841 924 
nitra@tiptravel.sk

Piešťany
TIP travel 
Teplická 74
033 / 797 09 07, 0905 472 958 
piestany@tiptravel.sk 
callcentrum@tiptravel.sk

TATRATOUR
Winterova 28
033 / 772 53 05 , 0905 472 956
piestany@tatratour.sk

Poprad
TATRATOUR
Námestie sv. Egídia 44
052 / 776 37 12 , 0915 841 782
poprad@tatratour.sk

Prešov
TIP travel • TATRATOUR
Hlavná 103 
051 / 773 43 00, 0915 841 921 
presov@tiptravel.sk
presov@tatratour.sk

Trenčín
TIP travel
Palackého 5
032 / 743 48 42, 0915 841 777 
trencin@tiptravel.sk  

Trnava
TIP travel
Štefánikova 47 
033 / 551 33 34, 0915 841 852
trnava@tiptravel.sk  

Žilina
TIP travel • TATRATOUR
Mariánske námestie 21
041 / 562 69 16, 
0915 841 918, 0915 841 788 
zilina@tiptravel.sk
zilina@tatratour.sk 

TIP travel - AUPARK SC
Veľká okružná 59/A
041 / 286 32 10, 0915 841 613
auparkza@tiptravel.sk

Priame obchodné zastúpenia TIP travel

Centrála 
TIP travel
Teplická 74
921 01  Piešťany 
033 / 797 09 09 
central@tiptravel.sk

Centrála
TATRATOUR
Mickiewiczova 2
811 07  Bratislava 
02 / 52 93 28 12
central@tatratour.sk

Provízne oddelenie
TIP travel
Teplická 74
033 / 797 09 55
fax: 033 / 797 09 66
dealeri@tiptravel.sk

Internetový predaj
TIP travel – 02 / 22 200 400
0915 841 758 
objednavky@tiptravel.sk

TATRATOUR – 0915 841 752 
objednavky@tatratour.sk 
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Bánovce nad Bebravou
ZNS Rokoš 19/19, Nám. Ľ.Štúra
038 / 760 10 20
banovce@tiptravel.sk

Dubnica nad Váhom
OS Máj, Centrum I 1420
042 / 442 60 17, 0915 794 530
dubnica@tiptravel.sk

Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 345/18
031 / 552 50 41
ds@tiptravel.sk

Galanta
Šafárikova 1526
031 / 780 21 06-8
galanta@tiptravel.sk

Holíč 
Námestie Mieru 1
034 / 651 61 08
holic@tiptravel.sk

Levice
Na Bašte 5 (vchod zo Sv. Michala)
036 / 631 90 93
levice01@tiptravel.sk

Martin
M. R. Štefánika 48
043 / 413 56 09
martinck@tiptravel.sk

Nováky
G. Košťála 160
0911 831 291
novaky@tiptravel.sk

Nové Zámky
Rákocziho 3
0915 841 605
novezamky01@tiptravel.sk

Partizánske
Námestie SNP 1
038 / 749 29 81
partizanske@tiptravel.sk

Považská Bystrica
Stred 39, Dom služieb
042 / 426 09 90
povazskabystrica@tiptravel.sk

Prievidza 
Nám. slobody 22 (hotel Hviezda)
046 / 544 15 51, 0915 841 994
prievidza@tiptravel.sk

Púchov
Štefánikova 870
0911 501 888
puchov@tiptravel.sk

Senec
Lichnerova 19
02 / 45 92 72 82
senec@tiptravel.sk

Senica
Štefánikova 726/2
034 / 654 44 44
senica@tiptravel.sk

Sereď
M. R. Štefánika 1152
031 / 789 44 14
sered@tiptravel.sk

Šaľa
Budovateľská 32
0907 281 518
sala01@tiptravel.sk

Topoľčany
Obchodná 2
038 /  748 73 09
topolcany01@tiptravel.sk

Zvolen
Trhová 1
045 / 532 67 27
zvolen@tiptravel.sk

Lajknite si nás a dozviete sa vždy viac...
facebook.com/TIPtravel  a  facebook.com/TATRATOUR

38 tis. 7 tis.

2018milujeme leto
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