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len do 31. 12. 2020
35 % 
pre stálych klientov  
a pre prvých 2021 
nových klientov

+5 % 
na letecké pobytové 
zájazdy do vybraných 
hotelov

+5 %
bestsellery

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 €.

Rozšírený balík garancie  
pre zájazdy LETO 2021
ZDARMA pri kúpe zájazdu do 28. 2. 2021

ISTOTA

Leto
Pri mori

...a Bude

+ 2 deti    len po 99 €

45%

TOP FIRST 
MINUTE 

LETO 2021
ZĽAVY

A AKCIE
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UPOZORNENIE » podmienky 
uplatňovania zliav sú uvedené 
vo Všeobecných zmluvných 
podmienkach, ods. II. 

30 % 
pre stálych klientov 
a pre ďalších 2021 
nových klientov

+5 % 
na letecké pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov 

+5 %
bestsellery

25 % 
pre všetkých klientov

+5 % 
na letecké pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov 

+5 %
bestsellery

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 € plus povinné a iné príplatky. Akcia „až 2 deti ZDARMA“ platí výlučne pri 
kúpe zájazdu do 31. 12. 2020, resp. 31. 1. 2021, resp. 28. 2. 2021.

len do 31. 1. 2021

len do 28. 2. 2021

Znížená záloha
len 200€/os.
pri kúpe leteckého pobytového zájazdu

len 100€/os.
pri kúpe pobytového zájazdu autobusom 
alebo vlastnou dopravou

akcia platí len do 28. 2. 2021

Po zaplatení zníženej zálohy je objednáva-
teľ povinný uhradiť ďalšiu zálohu do výšky 
polovice z celkovej ceny zájazdu najneskôr 
do 31. 3. 2021.

Rozšírený balík garancie  
pre zájazdy LETO 2021

1. GARANCIA 
VRÁTENIA PEŇAZÍ
Pri pozitívnom teste na COVID-19 
klientovi vznikne právo vrátenie 
uhradenej sumy za zájazd – 100% 
garancia vrátenia peňazí v prípa-
de testovania uskutočneného 0 
až 13 dní pred termínom odchodu 
zájazdu. Pri pozitívnom teste na CO-
VID-19 má klient právo na vrátenie 
uhradenej sumy za zájazd, týka sa i 
spoluprihlásených osôb.

2. GARANCIA 
PRED ZÁJAZDOM
Bezplatná zmena zájazdu v rovna-
kej cene do 21 dní pred odchodom 
zájazdu v prípade, že cieľová desti-
nácia bude označená za rizikovú. 

3. COVID TEST
Krytie nákladov na testovanie, ak 
bude test povinne požadovaný pred 
vstupom do krajiny – krytie až do 
sumy 45 € na osobu.

4. MOŽNOSŤ 
VÝMENY ZÁJAZDU
Možnosť bezplatnej výmeny zá-
jazdu (destinácie, hotela, termínu) 
do 31. 3. 2021 – klient má právo na 
bezplatnú výmenu zájazdu, bez 
udania dôvodu. Nový zájazd bude 
klientovi kalkulovaný s aktuálnymi 
TOP FIRST MINUTE zľavami platný-
mi v čase výmeny zájazdu.

Viac vo Všeobecných informáciách CK.  
Balík GARANCIA ISTOTA LETO 2021 platí iba v prípade, že má klient u nás zakúpené  
komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS.

ISTOTA

G

ARANCIA

L E TO  2 0 21

+ 2 deti  len po 149 €

40%

+ 2 deti  len po 199 €

35%

ZDARMA 
pri kúpe 
zájazdu 

do 28. 2. 2021

TOP FIRST 
MINUTE 

LETO 2021
ZĽAVY  

A AKCIE
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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.

SICÍLIA
Club Lipari 4 +  
UAl, 2 deti zdarma 

KALÁBRIA
Nicotera Beach 4 +  
UAl, dieťa zdarma

Santa Caterina 4   
UAl, dieťa zdarma

Borgo di Fiuzzi 4 +  
UAl, dieťa zdarma

ALBÁNSKO
Albanian Star 4   
Al, 2 deti zdarma

Horizont 4   
Al, dieťa zdarma 

ČIERNA HORA
Mediteran 5   
UAI, novinka, 2 deti zdarma 

BULHARSKO
Royal Park 5   
UAl, 2 deti zdarma

Atrium Beach 4 +  
UAl, 2 deti zdarma

Imperial Palace 5   
Al, 2 deti zdarma

Chaika Beach Resort 4   
R, 2 deti zdarma

Tishina 3 +  
Al, dieťa zdarma

CHALKIDIKI / 
OLYMPSKÁ RIVIÉRA/ 
KAVALA
Bomo Olympus 
Grand Resort 5   
UAl, 2 deti zdarma,

Bomo Tosca Beach 4 +  
UAl, 2 deti zdarma

PELOPONÉZ
King Saron 4 +  
UAl, dieťa zdarma 
 
ZAKYNTHOS
Zante Imperial Beach 4   
Al, SUN&FUN klub, 
2 deti zdarma

Zante Royal Resort 4   
Al, SUN&FUN klub, 
2 deti zdarma

Palazzo di Zante 4   
Al, SUN&FUN klub, 
2 deti zdarma

KRÉTA
Dessole Dolphin Bay 4 +  
UAl, 2 deti zdarma

Dessole Malia Beach 5   
UAl, 2 deti zdarma

Rethymno Palace 5 +  
UAl, novinka, dieťa zdarma

RHODOS
Ilyssion Beach Resort 4   
Al, 2 deti zdarma 

CYPRUS
Dome Beach 4 +  
Al, 2 deti zdarma

Tsokkos Protaras 4 +  
Al, 2 deti zdarma

Chrysomare Beach  
Hotel & Resort 5 +  
Al, 2 deti zdarma

Acapulco Beach 5 +  
Al, SUN&FUN klub,  
dieťa zdarma

Acapulco Family Bungalow 
Resort 5 +  
Al, SUN&FUN klub,  
2 deti zdarma

Salamis Bay Conti 5 +  
UAl, dieťa zdarma

TURECKO
Club Calimera Serra Palace 6   
UAl, SUN&FUN klub, 
2 deti zdarma

Serra Garden 5   
UAl, 2 deti zdarma

Serra Park 4 +  
Al, 2 deti zdarma

TUNISKO
Primasol El Mehdi 4 +  
UAl, 2 deti zdarma

Riadh Palms 4   
UAl, dieťa zdarma

vysvetlenie skratiek 
R – raňajky 
AI – All Inclusive 
UAI – ULTRA All Inclusive

all inclusive

bestsellery
45%so zľavou 

až
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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!

CHORVÁTSKO
Medena 4 , Al

Apartmány  
Medena 4 , PP

ZAKYNTHOS
Palazzo  
di Zante 4 , Al

Zante Imperial  
Beach 4 , Al

Zante Royal  
Resort 4 , Al

CYPRUS
Acapulco Beach 5 +, Al

Acapulco Family 
Bungalow Resort 5 +, Al

TURECKO
Club Calimera 
Serra Palace 6 , UAl

vysvetlenie skratiek

PP – Polpenzia 
AI – All Inclusive 
UAI – ULTRA All Inclusive

&& klub

klubová dovolenka

hotelové animácie

sun & fun klub

Hotely označené týmto piktogramom poskytujú svojim 
hosťom na spestrenie dovolenkového pobytu animačný 
program pod vedením osvedčeného medzinárodného 
animačného tímu. 

Hotelové animácie môžu okrem iného zahŕňať 
napríklad denné športové aktivity, či večerný zábavný 
program pre deti i dospelých.

animácieanimácie

hotelovéhotelové



S nádherným výhľadom na Barcelonu
Park Güell 

náš         fototip

Calafell, Calella
Pineda de Mar
Lloret de Mar

ŠPANIELSKO COSTA DORADA
COSTA BRAVA



9ŠPANIELSKO

MADRID

Barcelona

Calafell
Calella

Lloret de Mar

Pi
ne

da
 de

 M
ar

Girona

Costa Dorada
„Zlaté pobrežie“ svoj názov získalo vďaka krás-
nym a  rozľahlým zlatistým plážam s  jemným 
pieskom, ktoré sú obmývané vodami Stredo-
zemného mora. Pobrežie je posiate množ-
stvom malých rybárskych dediniek, ale i  veľ-
kých letovísk, ktoré sú centrami turistického 
ruchu, zábavy a športu. 

Calafell
Historické mesto a  zároveň aj veľmi obľúbe-
né turistické stredisko je ideálnym miestom 
pre tých, ktorí túžia svoju plážovú dovolenku 
skombinovať s  objavovaním Costa Dorady 
a  očarujúcich románskych a  stredovekých 
miest. Môže sa pochváliť prekrásnou 5 km 
dlhou plážou, pokrytou zlatistým pieskom 
a  ocenenou Modrou vlajkou za  čistotu. Stre-
disko patrí k rušnejším, takže na svoje si prídu 
aj aktívni dovolenkári a milovníci nočného ži-
vota. Promenáda tiahnúca sa medzi plážou a 
hotelmi, ožíva najmä večer a nachádza sa na 
nej množstvo reštaurácií, najlepších barov či 
diskoték. Počas dňa je vám k dispozícii široká 
ponuka vodných športov a plážových atrakcií. 

Costa Brava
Alebo tiež Costa del Maresme, znamená 
"morské pobrežie" a tiahne sa od francúzsko-
-španielskych hraníc až po mestečko Blanes. 
Toto stredisko je charakteristické čarovnými 
zátokami uprostred strmých, skalnatých zrá-
zov a píniových hájov. Taktiež tu nájdete veľké 
množstvo kultúrnych a zábavných príležitostí, 
aquaparkov a športových centier, v ktorých sa 
môžete vy i vaše ratolesti dosýtosti vyžiť.

Lloret de Mar
Toto sympatické stredomorské mestečko na 
pobreží Costa Brava má plné právo pýšiť sa 
tými najkrajšími piesočnatými plážami a pra-
vou dovolenkovou atmosférou. Mladí ľudia 
ocenia nočný život, pretože Lloret de Mar, 
to je stredisko typických španielskych ta-
pas, barov a kaviarní, vynikajúcich miestnych 
reštaurácií a  obľúbených diskoték. No takisto 
je to miesto dýchajúce španielskou histó-
riou. Skutočne majestátny stredoveký hrad 
Castell de Sant Joan je toho dôkazom.  Ak 
navštívite Lloret de Mar, určite ho nemiňte! 
 

Pineda de Mar
Stredisko Pineda de Mar leží v objatí majestát-
nych hôr a širokých zlatistých pláží ústiacich 
do čistých morských vôd. Práve pre svoju vý-
bornú polohu je častým a vyhľadávaným do-
volenkovým cieľom turistov z celej Európy. 
Leží približne 65 km od Barcelony a má s ňou 
zabezpečené pravidelné autobusové i želez-
ničné spojenie. Toto príjemné letovisko patrí 
k obľúbeným miestam oblasti a jeho návštev-
níkom ponúka množstvo reštaurácií, kaviarní s 
otvorenými terasami, barov a obchodíkov so 
suvenírmi. Pobrežná promenáda tiahnúca sa 
letoviskom spája Pinedu de Mar so susednými 
strediskami a je centrom diania podvečernej 
zábavy a prechádzok. 

Calella
Calella je príjemné prímorské mestečko na 
pobreží Costa del Maresme. Nachádza sa na 
pobreží Sant Pol de Mar a Pineda de Mar. S prí-
chodom cestovného ruchu je toto mestečko 
čoraz viac obľúbené. Istotne tomu okrem krás-
nej piesočnatej pláže dopomáha i jeho očaru-
júce historické centrum.  

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

Poďte s nami prežiť vaše dovolenko-
vé dni v  Španielsku, v  krajine, ktorá 
je krásna, priam rozprávková po akej-
koľvek stránke! Prichádzame k  vám 
s  atraktívnou ponukou ubytovania 
v  kvalitných hoteloch v  príjemných a 
veľmi obľúbených a navštevovaných 
strediskách. Tieto hotely si svojou 
skvelou polohou, výbornými cena-
mi, kvalitnými službami a  mnohými 
možnosťami relaxu a  zábavy určite 
získajú vašu priazeň. Bohaté švéd-
ske stoly s  výberom európskej, ako aj 
miestnej tradičnej kuchyne, ktoré vám 
spríjemnia horúce letné dni, sú už len 
takým bonusom. A  ak sa vám zunuje 
leňošenie na pláži, nevynechajte náv-
števu vodných a  zábavných parkov 
Marineland a  Water World v  blízkosti 

letovísk, alebo s nami absolvujte za-
ujímavé a obohacujúce 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, čarovných 
pobrežiach Španielska.

Magická fontána Gotická barcelonská katedrála

COSTA DORADA
COSTA BRAVA
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Poloha: hotelový komplex sa nachádza 
v  pokojnej časti čarovného španielskeho 
letoviska Lloret de Mar • asi 300 m od nád-
hernej piesočnatej pláže • v blízkosti rezortu 
sú obchody, reštaurácie, diskotéky • približ-
ne 75 km od Barcelony a  35 km od mesta 
Girona 

Ubytovanie: vkusne a  moderne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT TV • te-
lefón • trezor (za poplatok) • chladnička • wifi 
pripojenie • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná a  priestranná vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • výťah • upravená zelená 
záhrada • hotelová reštaurácia s terasou • 
snack bar • bar • wifi pripojenie v celom areáli 
komplexu (k dispozícii za poplatok) • 2 von-
kajšie bazény s  terasou na slnenie • vnútor-
ný bazén • herňa a detský klub • stolný tenis 
a biliard • fitness centrum • denné a večerné 
hotelové animácie pre deti i dospelých • te-
matické večery a  show cooking • vstup do 
vodného parku Aqua Splash Garbí, ktorý sa 
nachádza v  blízkosti hotelového komplexu 
(asi 50 m)

Gran Garbí hotelový komplex

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

Naša mienka: s veľkým potešením vám túto letnú 
sezónu ponúkame obľúbený hotelový komplex 
Gran Garbí, ktorý sa vďaka svojim pestrým a kva-
litným službám zaradil medzi vyhľadávané rezorty 
v tichšej časti strediska Lloret de Mar. Iba niekoľko 
minút pešo sa od hotela rozprestiera priam roz-
právková pláž ideálna na strávenie prázdninových 
chvíľ spestrených športovými aktivitami. Neruše-
ný pokoj zasa nájdete na ležadle pri niektorom 
z  hotelových bazénov. K  bohatému vybaveniu 
rezortu okrem upravenej záhrady a  vonkajších 
bazénov patria i  moderne zariadené priestory, 
fitness centrum, vnútorný bazén či vstup do vod-
ného sveta Aqua Splash Garbí vzdialeného od 
hotela iba niekoľko metrov. Gran Garbí odporúča-
me i náročnejším klientom, ktorí hľadajú ideálne 
spojenie aktívnej a pasívnej dovolenky v kombi-
nácii s výbornými all inclusive službami.

Lloret de Mar

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: nádherná pláž s  bielym pieskom sa 
nachádza približne 300 m od hotelového 
komplexu • ležadlá a  slnečníky na pláži (za 
poplatok) • pestrá ponuka vodných športov 
a plážových atrakcií (k dispozícii za poplatok)

Šport a zábava: miniklub • herňa • biliard • 
stolný tenis • fitness centrum • vstup do vod-
ného parku Aqua Splash Garbí, ktorý ponúka 
množstvo vodných atrakcií • denný i večerný 
hotelový animačný program pre deti i do-
spelých • vodné športy a atrakcie na pláži (k 
dispozícii za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou 

švédskych stolov vrátane nápojov • voda, 
pivo, víno miestnej značky a nealkoholické 
nápoje počas obedov a večerí • v hotelom 
vyhradených hodinách ponuka rôznych 
snackov (hamburgery, hotdogy, hranolče-
ky, olivy, oriešky a iné) • zmrzlina • alkoho-
lické (čapované pivo, víno, brandy, gin, 
vodka a  rum miestnych značiek, sangría, 
vybrané miešané nápoje), nealkoholické 
nápoje (voda, džúsy, softdrinky) a  káva 
v  bare od 11:00 do 23:00 hod. • hotelové 
animácie pre deti i dospelých

Cenník » 27

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotel sa nachádza v  príjemnom 
mestečku Calella • v bezprostrednej blízkos-
ti piesočnatej pláže Maresme • vzdialený cca 
50 km od Barcelony a 45 km od mesta Giro-
na • asi 10 minút pešo od vlakovej stanice

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
trezor (za poplatok) • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
WC, sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela:  vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • výťah • reštaurácia • 
kaviareň s terasou • bar • wifi v spoločných 
priestoroch hotela (zdarma) • vonkajší ba-
zén s vírivkou a terasou na slnenie • herňa • 
požičovňa áut a bicyklov

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: v  bezprostrednej blízkosti hotela 
piesočnatá pláž, pri vstupe do mora 

premiešaná s drobnými kamienkami, od 
hotela ju delí iba miestna komnikácia • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: požičovňa bicyklov • herňa 
• biliard • šípky • večerné animácie, flamenco 
show, živá hudba • vodné športy  

all inclusive raňajky, obedy a ve-
čere podávané for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
kontinentálne raňajky v snack bare vo vy-
hradených hodinách • popoludní (15:00 
hod. – 19:00 hod.) ponuka šalátov, sendvi-
čov, hamburgerov, pizza, hranolčeky 
a  zmrzlina v  snack bare • alko nápoje 
(brandy, gin, vodka, biely rum, whisky, lo-
kálny tvrdý alkohol, koktejly, víno, pivo) 
a  nealko nápoje a  káva v  čase od 10:30 
hod. do 23:00 hod. • večerný animačný 
program v hotelovom režime

Cenník » 27

Checkin Garbí  hotel

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

Naša mienka: pre tých, ktorí hľadajú dokonalé 
spojenie oddychu a  zábavy je vhodná práve 
táto naša novinka letnej sezóny situovaná iba 
niekoľko krokov od nádhernej zlatistej pláže 
v  príjemnom mestečku Calella. Vychutnajte si 
šum mora na piesočnatej pláži, prípadne si užite 
oddych na pohodlnom ležadle pri hotelovom 
bazéne. V  prípade, že chcete zažiť pravý špa-
nielsky večer, navštívte flamenco show, alebo sa 
krátkou prechádzkou vydajte do temperament-
ného centra Calelly. Tak sa nechajte zlákať a prij-
mite pozvanie do sympatického Checkin Garbí!

tug  Calella
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Poloha: v centre letoviska • iba 65 km od 
Barcelony a 45 km od Girony • cca 7 minút 
chôdze od rozľahlej pláže  

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 
až 2 prísteliek • klimatizácia • trezor (za po-
platok) • SAT TV • telefón • vlastné hygienic-
ké zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, WC) • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s recep-
ciou • výťah •  reštaurácia •  all inclusive bar 
•  salónik s biliardom •  wifi v spoločných 
priestoroch (zdarma) • herňa • vonkajší ba-
zén s terasou • detský bazén so šmykľavka-
mi • ležadlá pri bazéne (zdarma) • animácie 
v hotelovom režime

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: krásna, dlhá piesočnatá pláž sa na-
chádza iba cca 7 minút chôdze od hotela 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: požičovňa bicyklov • bi-
liard • ponuka vodných športov a plážových 
atrakcií (za poplatok) • hotelové animácie 
a večerné programy (živá hudba, tanečné 
vystúpenia)

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

skych stolov • vybrané miestne alkoholic-
ké nápoje (brandy, gin, vodka, whisky) • 
pivo, víno, koktejly • nealkoholické nápoje 
(džúsy, malinovky, voda) • káva a čaj po-
dávané v hotelovom all inclusive bare • 
snacky počas dňa vo vybraných hodinách 
(napr. šaláty, sendviče, hamburgery, hra-
nolčeky, hotdogy, pizza) • zmrzlina v ho-
telom určených hodinách • ležadlá pri 
bazéne • animačný program v hotelovom 
režime

Cenník » 27

Checkin Pineda hotel  

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

Naša mienka: do pozornosti vám dávame sln-
kom zaliate stredisko Pineda de Mar, kde sa na-
chádza útulný hotel Checkin Pineda. Výborná 
kuchyňa, príjemná, priam rodinná atmosféra a 
vždy usmiaty personál si získajú aj vás. Letovisko 
je ideálne na rodinnú dovolenku, ale aj pre ak-
tívnych cestovateľov, ktorí túžia po poznávaní. Je 
popretkávané historickými uličkami, záhradami a 
námestiami, ktoré vo vás zaručene zanechajú ne-
opakovateľný pocit. Okrem toho má priame vla-
kové spojenie s pulzujúcou Barcelonou, hlavným 
mestom Katalánska.

tug Pineda de Mar
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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 tianúca sa celým letoviskom • 
v  blízkosti množstvo obchodíkov, reštau-
rácií, barov, zábavných podnikov a  ka-
viarní • len 60 km od  letiska v Barcelone

Ubytovanie: zrekonštruované a veľmi mo-
derne zariadené izby s  možnosťou jednej, 
resp. dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT TV 
• telefón • trezor na vyžiadanie (za poplatok) 
• chladnička na  vyžiadanie (za  poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-

chou alebo vaňou, WC a sušičom na vlasy) 
• balkón alebo terasa s  posedením • det-
ská postieľka na  vyžiadanie (za  poplatok) 

Vybavenie hotela: moderné hotelové 
lobby s recepciou • zmenáreň • all inclusive 
reštaurácia s  výhľadom na  pláž • à la carte 
reštaurácia s  vonkajšou terasou a  s  výhľa-
dom na  pláž a  more (za  poplatok) • snack 
bar s  priestrannou terasou s  posedením 
(v  rámci all inclusive) • beach bar (za  po-
platok) • bazén s ležadlami • wifi pripojenie 
v  spoločných priestoroch (zdarma) • ani-
mačný program v hotelovom režime

Stravovanie: formou all inclusive 

Miramar Calafell hotel

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

Naša mienka: veľmi nás teší, že môžeme do 
tohtoročnej ponuky opäť zaradiť tento mimoriad-
ne obľúbený a už niekoľkými sezónami overený 
hotel nachádzajúci sa v stredisku Calafell. Vďaka 
jeho fantastickej polohe má byť hotel právom na 
čo pyšný. Je situovaný priamo na krásnej, doďale-
ka sa ťahajúcej piesočnatej pláži, ktorá je vhodná 
aj pre malé deti a neplavcov. Od pláže ho odde-
ľuje len pobrežná promenáda, ktorá prechádza 
letoviskom. V hotelovom beach bare si vychut-
najte prekrásny výhľad na  Stredozemné more, 
doprajte si večerný koktejl počúvajúc živú hudbu, 
ktorá vám spríjemní váš relax. Bary, reštaurácie či 
obchodíky s typickými španielskymi suvenírmi, to 
všetko je na dosah. Neváhajte a prijmite pozva-
nie do 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 
pláže s hebkým zlatistým pieskom delí ho-
tel 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, zábavného a kultúrneho vy-
žitia, nákupné možnosti • hotelové animácie 
počas dňa i večer (v hotelovom režime)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov • počas obedov a večerí servírované 
víno, čapované pivo, soft drinky, minerálna 
voda • počas dňa k dispozícii v hotelovom 
snack bare čapované pivo, nealkoholické 
nápoje (voda, džúsy, malinovky), vybrané 
miešané nápoje, sangría • káva, čaj • vo vy-
hradených hodinách rôzne snacky, napr. 
hamburger, hotdog, pizza, hranolky • 
zmrzlina • koláčiky • hotelové animácie

Cenník » 29

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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ŠPANIELSKO

Miesta, kde deň nikdy nekončí
Valencia, Alicante, Benidorm 

COSTA BLANCA
COSTA CÁLIDA
COSTA DE ALMERÍA
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MADRID

Benidorm

La Manga

Mojácar

Murcía

Costa Blanca, Alicante
V  preklade „Biele pobrežie“ - je nádherná časť 
Španielska v časti Alicante. Vyznačuje sa rozma-
nitosťou svojich pláží, nájdete tu tie od piesoč-
natých až po kamienkové s pozvoľným vstupom 
do mora. Medzi miestami so strmšími útesmi sa 
skrývajú čarovné zátoky a  lagúny. Ak navštívite 
Costa Blancu, dozaista si ešte dlho budete pamä-
tať krásne pláže, ktoré lemujú priezračné more, 
a kus pobrežia pulzujúci dovolenkovou atmosfé-
rou. V prípade, že ste akčnejším typom dovolen-
kára, Costa Blanca ponúka mnoho príležitostí na 
dobrodružstvo a zábavu. Takými sú napríklad zo-
opark Mundomar, zábavný park Terra Mítica ale-
bo Aqualandia s najvyšším toboganom sveta. Tak 
povedzte, neoplatí sa zažiť to na vlastnej koži?  

Benidorm
Dá sa povedať, že letovisko Benidorm je hlavným 
strediskom Costa Blancy a je nazývaný i „španiel-
skym Manhattanom“ vďaka svojim reštauráciám, 
klubom, diskotékam, barom, kaviarňam a  ob-
chodíkom. Jeho devízami sú však tiež historické 
jadro a krásne pláže Playa de Levante a Playa de 
Poniente. Práve tu sa nachádza i  už spomínaný 
akvapark Aqualandia.

Costa Cálida
V našich končinách nie príliš známa, avšak i na-
priek tomu výnimočná, veľmi čarovná a maleb-
ná Costa Cálida sa pýši úžasnými piesočnatými 
plážami, hornatým vnútrozemím a skutočne 
množstvom stredovekých pamiatok. Tak príďte 
túto časť Španielska navštíviť a zažite pobyt plný 
slnka, akcie a výletov na zaujímavé, nielen histo-
rické miesta.  

La Manga
La Manga leží na východe dlhého pobrežia 
Costa Cálida a od Stredozemného mora je od-
delená iba tenkým pruhom pevniny, preto sa 
tomuto miestu hovorí tiež La Manga del Mar 
Menor, čo znamená  „raj medzi dvoma morami“. 
A verte, rajom skutočne je! Najmä tým vodným. 
Takže ak ste horlivým fanúšikom vodných ak-
tivít a športov, práve La Manga je pre vás tou 
správnou a najlepšou voľbou. Na svoje si však 
istotne prídu i milovníci pokoja a panenskej prí-
rody, keďže v  blízkosti La Manga sa nachádza 
rozľahlý regionálny park Salinas de San Pedro 
a  národný park Calblanque, kde máte mož-
nosť vidieť nádherné, ojedinelé prírodné úkazy.   

Costa de Almería
Táto severná časť východného pobrežia An-
dalúzie je veľmi rôznorodá. Možno i preto jeho 
návšteva sľubuje tie najkrajšie a najnezabudnu-
teľnejšie zážitky z množstva prekrásnych panen-
ských pláží. Tie nájdete v turistických letoviskách 
či v okolí  tradičných rybárskych dediniek. Alebo 
sa vydajte nájsť skryté, okúzľujúce prírodné zá-
toky ponúkajúce príjemné ticho a romantiku. 
Costa de Almería predstavuje tú pravú letnú do-
volenku, z ktorej si prinesiete množstvo skvelých 
a jedinečných spomienok.   

Mojácar
Je to skutočne výnimočné miesto. Zostanete 
úplne očarení jeho krásnymi, dlhými plážami 
a tiež samotným mestom, ktoré sa, vďaka svojej 
pestrej histórii, vyznačuje arabskými prvkami. 
Neodmietnite návštevu do čarovného Kostola 
Panny Márie postaveného v  16. storočí pravde-
podobne na mieste bývalej mešity. Verte, že iba 
pohľad na celé mesto týčiace sa na kopci je ohu-
rujúci. Alebo sa doň vydajte i vy a posúďte sami! 

Vítame vás na tých najčarovnejších 
miestach Španielska – Costa Blance, Cos-
ta Cálide a  Costa de Almeríe. Do ponuky 
tohto leta sme ich zaradili preto, lebo by 
bolo priam hriechom nedať vám možnosť 
navštíviť v nich krásne dlhé pláže, ale tiež 
mnoho kultúrnych či historických pamia-
tok a  prírodných divov. Tak sa nechajte 
zlákať a poďte ich s nami bližšie spoznať! 
Všetky tri uvedené destinácie sú bohaté 
na zaujímavé miesta a výlety. Tým prvým 
je mesto, do ktorého sa dozaista zamilu-
jete na prvý pohľad – Valencia. Leží na 
východe Španielska, priamo na pobreží 
Stredozemného mora. V  jednej piesni sa 
spieva: „Valencia je miestom kvetín, svetla 
a  lásky.“ A je to naozaj tak. V meste vlád-
ne neprestajne veľmi príjemná atmosféra, 
pretože tunajší obyvatelia sa tešia každé-
mu momentu. Ich úsmevy, hudba znejú-
ca počas dňa a bohatý umelecký život sú 
dôvodom, prečo je Valencia veľmi obľúbe-
ná. Samozrejme nemožno opomenúť ani 
množstvo múzeí, katedrál a kaplniek, ktoré 
sa v meste nachádzajú a stoja za vašu náv-
števu. Napríklad monumentálna stavba 
Iglesia de San Juan del Hospital je najstar-
ším kostolom v meste. A naopak, moder-
nou architektúrou a  dychberúcim vzhľa-
dom sa vyznačuje komplex La Cuidad de 
las Artes y las Ciencas. Budova je skutoč-
ne výnimočná a dá sa na ňu pozerať snáď 
stále. Alebo sa len tak prejdite námestiami 
s  fontánami. I  tie vo vás zanechajú úžas-
nú spomienku na toto čarovné miesto. 

Južne od Valencie sa nachádza mesto 
s dlhou históriou Alicante. Pýši sa radom 
kostolov, barokových domov a  obranný-
mi vežami z  15.-18. storočia. Okolo po-
brežia sa tiahne promenáda Explanada 
de España, ktorá je lemovaná palmami 
a  vydláždená 6,5 miliónmi kachličiek a 
patrí tak k  najkrajším v  Španielsku. Pre-
chádzka po nej je jedinečným zážitkom. 
Murcía, ležiaca asi 80 km od Alicante, je 
slnkom zaliate miesto, v ktorom sa môže-
te tešiť na vynikajúce jedlo, fascinujúcu 
históriu a  veľkolepú barokovú architek-
túru stavieb. Tie sa nachádzajú v  starom 
meste, kde sa môžete túlať po uliciach 
a  objavovať Murciu v  celej jej kráse. Od-
porúčame najmä katedrálu Santa Ma-
ria zo 14. storočia, ktorá sa považuje za 
majstrovské dielo španielskeho baroka. 
Táto nádherná budova má jedinečnú 
zmes štýlu a charizmy, pretože jej interiér 
je gotický. No a  v  prípade, že si budete 
chcieť oddýchnuť, pokojne zájdite do 
jednej z kaviarní či reštaurácie, ktorých je 
na typických peších zónach požehnane.  
Ak sa autom vydáte kúsok južnejšie od 
Murcie, narazíte na bájnu Cartagenu. 
Tá sa môže pochváliť ruinami ešte z  čias 
starého Ríma. Medzi najznámejšie patrí 
Rímske divadlo z 1. storočia p. n. l. či vila 
Casa de la Fortuna s nástennými maľbami 
a mozaikami. Počas prestávok medzi náv-
števami historických pamiatok voľný čas 
určite využitie na ochutnávku morských 
plodov, ktoré sú v tomto regióne skutočne 

výborné. No a deň v Cartagene si spestrite 
i na jednej z tamojších pláží. Sú okúzľujú-
ce a  ručíme vám, že nebudete sklamaní. 
Čerešničkou v našej ponuke výletov 
v  oblasti Costa de Almería je Granada, 
„andalúzska krásavica“. Dodnes je v  nej 
cítiť prítomnosť arabskej kultúry. Azda 
najväčším dôkazom je neprehliadnuteľné 
sídlo arabských vládcov na tomto území 
- La Alhambra – palác a pevnosť zároveň. 
Nádherná orientálna výzdoba, unikátne 
farebné záhrady, neopísateľný výhľad na 
mesto a tiež na impozantné pohorie Sier-
ra Nevada robí z tejto pamiatky miesto, na 
návštevu ktorého sa nezabúda. La Alham-
bra je možno tou najvychýrenejšou, no 
jednou z mnohých miest na španielskom 
pobreží, ktoré vás ohúria svojou krásou a 
výnimočnosťou. Nechcete s  nami odhaliť 
i ďalšie? ;)

Miesta, kde deň nikdy nekončí

COSTA BLANCA
COSTA CÁLIDA
COSTA DE ALMERÍA
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Poloha: hotel Torre Dorada sa nachádza 
cca 300 m od očarujúcej piesočnatej pláže 
Poniente v tichej časti známeho a vyhľadá-
vaného letoviska Benidorm • vzdialený je 
iba 3 km od zábavného parku Terra Mítica s 
množstvom adrenalínových atrakcií • v blíz-
kosti je mnoho nákupných a  zábavných 
možností (obchody a obchodíky so suve-
nírmi, typické španielske tapas, reštaurácie, 
kaviarne, bary)

Ubytovanie: moderne a veľmi vkusne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT TV 
• telefón • minichladnička • trezor (zdarma) 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 

so sprchou alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) 
• balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: príjemne a elegantne  
zariadená vstupná hala s  recepciou a po-
sedením • výťah • obchodík so suvenírmi 
• hotelová reštaurácia • tematické večery 
a  show cooking • pool bar s vonkajšou te-
rasou a koktejl bar •  relaxačný salónik • wifi 
pripojenie v spoločných priestoroch hotela 
(zdarma) • internetový kútik (za poplatok) • 
vonkajší bazén s ležadlami a  terasou na sl-
nenie • detský bazén • detské ihrisko a det-
ský klub • hotelové animácie pre deti a do-
spelých počas dňa i vo večerných hodinách 
v hotelovom režime

Torre Dorada hotel

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

Naša mienka: prvým rokom v našej ponuke vás 
víta hotel Torre Dorada, ktorý sa nachádza v po-
kojnej časti strediska Benidorm. To je známe čis-
totou svojich pláži, príjemnou klímou a  širokou 
škálou možností športového, spoločenského 
a zábavného vyžitia. Poďte si s nami v plnej mie-
re vychutnať oddych v  príjemnom a  komfortne 
pôsobiacom hotelovom areáli či na udržiavanej 
pláži so zlatistým pieskom a svoje deti si nechaj-
te užiť prázdninovú zábavu v  detskom klube 
a  na skvele vybavenom detskom ihrisku. Alebo 
sa spoločne vydajte do tematického zábavného 
parku Terra Mítica, z ktorého si odnesiete množ-
stvo dobrodružných zážitkov a spomienok. Torre 
Dorada so svojimi službami však nepochybne 
ocenia i mladí ľudia a páry. A taktiež nočný život 
v centre Benidormu či romantickú atmosféru ve-
černej promenády. 

Benidorm
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Stravovanie: plná penzia – raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných švéd-
skych stolov bez nápojov • džúsy, mlieko a 
káva počas raňajok

Pláže: asi 300 m od hotela sa nachádza 
krásna pláž Poniente so zlatistým pieskom 
• ležadlá a  slnečníky na pláži (za poplatok) 
• pestrá ponuka vodných športov a atrakcií 
na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: skvele vybavené detské ih-
risko • miniklub • hotelové animácie pre deti 
počas dňa a  večerné animácie v  hotelovej 
réžii • tematické večery a  show cooking • 
vodné športy a atrakcie na pláži (za popla-

tok) • zábavný park Terra Mítica s rôznymi aj 
adrenalínovými atrakciami v  blízkosti (asi 3 
km od hotela) • atraktívna ponuka fakulta-
tívnych výletov a exkurzií do širšieho okolia 
(napr. do blízkych miest Valencia a Alicante, 
v ktorých okrem zábavy, nákupov a ochut-
návky typických miestnych špecialít máte 
jedinečnú príležitosť prehliadky týmito 
mestami, v rámci ktorých navštívite mnohé 
historické a kultúrne pamiatky)

Cenník » 28

tu

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotel sa nachádza priamo na 
peknej, piesočnatej pláži s dychvyrážajúcim 
výhľadom na prekrásne more • leží v sympa-
tickom a príjemnom stredisku La Manga del 
Mar Menor • pre fanúšikov a hráčov golfu - v 
okolí sa nachádza mnoho udržiavaných gol-
fových ihrísk • letisko San Javier vzdialené 
iba 40 km od hotela 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek a 
moderným dizajnom • klimatizácia • SAT TV 
• telefón • chladnička • trezor (zdarma) • wifi 
pripojenie (zdarma) • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
WC, sušič na vlasy)  • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: vkusne zariadená 
vstupná hala s recepciou a posedením • 
zmenáreň • hotelová reštaurácia • salónik s 
výhľadom na more • bar a snack bar • fitness 
centrum • wellness centrum (sauna, turecké 
kúpele, vírivka) • vonkajší bazén s terasou na 
slnenie a nádherným výhľadom na more • 
detský bazén • zábavný program a detský 
klub pre deti v réžii hotela • show cooking • 
wifi v celom areáli hotela (zdarma) 

Stravovanie: plná penzia – raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných švéd-
skych stolov bez nápojov • džúsy, mlieko a 
káva počas raňajok

Galúa  hotel

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

Naša mienka: vitajte v hoteli Galúa, na ktorého 
pohľad priam vyráža dych... Týči sa totiž priamo 
pri tyrkysových vodách Stredozemného mora a 
hneď vedľa neho sa rozprestiera skutočne pre-
krásna pláž so zlatistým pieskom. Areál hotela 
však nezaostáva za očakávaniami a pri jeho náv-
števe určite nebudete sklamaní. Nepochybne vás 
očarí veľký bazén a tiež slnečná terasa s udržiava-
ným trávnikom, z ktorej sa môžete dňom i nocou 
kochať nezameniteľným výhľadom na širokánske, 
číre more. Priateľský personál, moderne a kom-
fortne zariadené hotelové priestory, zábavné ak-
tivity pre deti či vynikajúca stredomorská kuchy-
ňa jedinečné čaro a dokonalú atmosféru hotela 
Galúa iba potvrdzujú. Nemožno však opomenúť i 
výbornú polohu hotela. Ak sa vám zunuje nične-
robenie, môžete sa vydať za jeho brány a spoznať 
tak historické či prírodné krásy okolitých miest.

La Manga
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Pláže: hotel leží priamo na krásnej piesoč-
natej pláži • pláže Playa Honda a Playa Paraí-
so s jemným, zlatistým pieskom vzdialené 
iba cca 2 km od hotela • ponuka vodných 
športov a plážových atrakcií (za poplatok) • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
zapožičanie plážových osušiek priamo v ho-
teli (zdarma) 

Šport a zábava: zábavné aktivity a pre deti 
miniklub v hotelovej réžii • športové aktivity 
v okolí (plachtenie, tenis, golf) • show co-
oking • wellness centrum • fitness centrum 
• vodné športy a plážové atrakcie (za popla-
tok) • atraktívna a široká ponuka fakultatív-
nych výletov a exkurzií do širšieho okolia 

(napr. do miest Murcía, Cartagena, Elche, 
Alicante, v ktorých okrem zábavy, nákupov 
a ochutnávky typických miestnych špecialít 
máte jedinečnú príležitosť prehliadky tými-
to mestami, v rámci ktorých navštívite mno-
hé historické a kultúrne pamiatky, alebo sa 
taktiež môžete pokochať prírodnými krása-
mi, ktoré tieto strediská skrášľujú)

Cenník » 28

tu

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotel je situovaný v stredisku Mojá-
car, iba 50 m od miestneho golfového ihris-
ka • rozprestiera sa pri pláži • ďalšie golfové 
ihriská v blízkosti • cca 90 km od prírodnej 
rezervácie Cabo de Gata Natural Park

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
klimatizácia • LCD TV • telefón • chladnička • 
trezor (zdarma) • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa so  sprchou alebo vaňou, WC, 
sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: priestranná vstupná 
hala s recepciou a posedením • zmenáreň 
• internetový kútik na recepcii (za poplatok) 

• výťah • hotelová reštaurácia • pool bar a 
snack bar • kaviareň • 3 vonkajšie bazény 
s terasou na slnenie • wellness centrum 
(sauna, turecké kúpele, vírivka, masáže, rôz-
ne skrášľovacie procedúry) • fitness centrum 
• tenisové kurty • detské ihrisko a miniklub • 
biliard a stolný tenis • wifi pripojenie v spo-
ločných priestoroch hotela (zdarma) • ob-
chod so suvenírmi a butik • požičovňa áut 
• animačný program pre deti i dospelých v 
hotelovom režime

Stravovanie: plná penzia – raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných švéd-
skych stolov bez nápojov • džúsy, mlieko a 
káva počas raňajok 

Marina Playa hotel

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

Naša mienka: do našej tohtoročnej atraktívnej 
ponuky prvotriednych hotelov zaraďujeme i kva-
litný hotel Marina Playa s jeho skvelou lokalitou, 
moderne a vkusne zariadeným interiérom, služ-
bami na vysokej úrovni a tiež možnosťou nád-
herného, panoramatického výhľadu na samotné 
tyrkysové more. Vzhľadom k svojej vybavenosti, 
pestrým službám a nezameniteľnej atmosfére 
hotel ponúka prežitie úžasných a nezabudnu-
teľných chvíľ návštevníkom všetkých vekových 
kategórií. Po jeho vzhliadnutí, ubytovaní sa v 
priestranných a slnečných izbách, prechádzke po 
udržiavanom areáli s krásnymi bazénmi a poču-
tí detského smiechu počas ich hier v miniklube 
vám zaručujeme, že sa sem budete chcieť vracať 
každé ďalšie leto. Hotel Marina Playa, to je ideálna 
oddychová dovolenka s fantastickými službami.

Mojácar
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Pláže: hotel sa nachádza pri dlhej piesočna-
tej pláži, od ktorej ju delí iba miestna komu-
nikácia a na ktorú je prekrásny výhľad z veľ-
kej hotelovej terasy • ležadlá a slnečníky na 
pláži (za poplatok) • pestrá ponuka vodných 
športov a plážových atrakcií (za poplatok)

Šport a  zábava: hotelové fitness centrum 
• spa a wellness centrum (sauna, turecké 
kúpele, vírivka, masáže, rôzne skrášľovacie 
procedúry) • detské ihrisko a miniklub • 4 
tenisové kurty • hotelové animácie pre deti 
i dospelých v hotelovom režime • golfové 
ihriská v blízkosti • široká a pôsobivá ponuka 
fakultatívnych výletov a exkurzií do širšieho 
okolia (napr. do miest Granada, Murcía, Car-

tagena, v ktorých okrem zábavy, nákupov a 
ochutnávky typických miestnych špecialít 
máte jedinečnú príležitosť prehliadky tými-
to mestami, v rámci ktorých navštívite mno-
hé historické a kultúrne pamiatky, alebo sa 
s nami taktiež môžete vydať do majestát-
neho pohoria Sierra Nevada a pokochať sa 
jeho krásami)

Cenník » 28
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Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Palma de Mallorca
S' Illo

t
Sa Coma

Palmanova

Palma de Mallorca
Hlavné mesto Palma de Mallorca, pre miestnych 
jednoducho Palma, leží v západnej časti ostro-
va, neďaleko letiska Palma. Má približne 300 000 
obyvateľov, čo je prakticky polovica obyvateľov 
celého ostrova. Vďaka spoľahlivej a hustej sieti ve-
rejnej dopravy je jeho návšteva poľahky dostup-
ná takmer z každého kúta ostrova. Mesto sa pýši 
nápadnou ozdobou, veľkolepou pripomienkou 
kresťanského dobytia územia. Je ňou monumen-
tálna  katedrála La Seu (v preklade Katedrála svet-
la). Stojí na pôvodnom mieste moslimskej mešity, 
jej kompletná dostavba zabrala päť storočí a in-
teriér vystavuje na obdiv práce z rúk umelca veľ-
kého 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 „bodegách“ naozaj hriešne veľké 
množstvo. Spoznávaniu zákutí Palmy odporúča-
me venovať aspoň jeden deň z pobytu na ostro-
ve. Túto voľbu ani na okamih neoľutujete.

Palmanova
Západná časť ostrova je dovolenkármi veľmi žia-
daná. Je to obľúbený cieľ mnohých turistov so zá-
ujmom o vytúžený oddych, ale i športové a zábav-
né vyžitie. My sa toto leto v rámci západnej časti 
Malorky vypravíme do strediska Palmanova, ktoré 
lemuje pekná pobrežná promenáda s navzájom 
susediacimi plážami Playa de Palmanova, Playa 
de Son Matias či Playa de Magaluf, na ktorých sa 
okrem iných vodných športov praktizuje veľmi 
populárny windsurfing a kitesurfing. Obchody, 
reštaurácie, typické bary a kaviarne, požičovne 
áut či bicyklov sú tu samozrejmosťou. K veľkým 
výhodám lokality môžete tiež pripočítať množ-
stvo vodných, zábavných a tematických parkov 
dostupných autobusovou dopravou. Napríklad 
známy Marineland, práve neďaleko Palmanovy, 
ponúka okrem iného tiež nezabudnuteľnú šou 
s delfínmi, papagájmi a tuleňmi. Zo strediska je 
skutočne veľmi jednoduché i spojenie s okúzľujú-
cim hlavným mestom ostrova Palma de Mallorca. 
To vám umožní vybehnúť si sem na nákupy, spo-
znať historické krásy tohto jedinečného miesta, 
ochutnať tapas v jednom z jeho typických barov 
či navštíviť zaujímavé akvárium s dychberúcim 
podmorským svetom. 

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 prí-
jemná promenáda s nákupnými možnosťami, vo-
ňavými kaviarničkami a reštauráciami s výhľadom 
na šíre more. S‘Illot leží v bezprostrednej blízkosti 
letoviska Sa Coma, ktorého pláž býva označova-
ná 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  najsever-
nejší výbežok ostrova Formentor. Len 10 minút 
od hotela Peymar sa rozprestiera magická zátoka 
Cala Morlanda s malou plážou obľúbenou vyzná-
vačmi nudizmu. Pri cestách po okolí navštívte aj 
rybársky prístav Cala Bona či malebnú pláž Costa 
de los Pinos.

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 24° 28° 30° 30° 28° 25°
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 
populárnym cieľom malých aj veľ-
kých dovolenkárov. V tomto roku vám 
s radosťou ponúkame už overenú 
lokalitu S´Illot na východe ostrova, 
ktorá sa nchádza iba kúsok od veľmi 
obľúbenej Sa Comy, a tiež atraktívne 
stredisko Palmanova na západe. Po-
nuka uspokojí dovolenkárov všetkých 
vekových kategórií. A omamná atmo-
sféra zeleného ostrova si dozaista zís-
ka 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. 

Katedrála Panny Márie Valldemossa
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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  re-
cepciou • reštaurácia s pestrým výberom 
chutných jedál  • bar • internet (za  popla-
tok) • výťah • bazén • slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne (zdarma) • posedenie na  slnečnej 
terase s  výhľadom na  blízku pláž a more 

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 najjemnejším 
pieskom. Malé, ale známe a turistami obľubova-
né letovisko S´Illot je vhodné na pokojnú dovo-
lenku, no zároveň vďaka svojej výbornej polohe 
ponúka možnosť navštíviť blízke, rušnejšie stre-
diská Sa Coma a  Cala Millor. Lokalita hotela je 
tiež ideálna na nenáročné prechádzky po okolí, 
rovnako však aj na  cyklistické výlety a  športové 
vyžitie. Výhodná cenová relácia, blízkosť sused-
ných živých stredísk a najmä nádherná široká 
pláž s  bledým pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora, nachádzajúca sa priamo pred hote-
lom, poskytujú predpoklad na strávenie dokona-
lých dní oddychu. Veríme, že naše dovolenkové 
menu, ktoré sme starostlivo pripravili, zachutí 
každému z vás.

S´Illot

Peymar
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Stravovanie: formou all inclusive

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 chutných  

švédskych stolov vrátane vybraných lokál-
nych nápojov • miestne nealkoholické a al-
koholické nápoje podávané v  hotelovom 
bare vo vyhradenom čase od 10:00 hod. 
do 23:30 hod. (voda, nealkoholické nápoje, 
víno, pivo, káva, rôzne destiláty) • ľahké ob-
čerstvenie, snacky, koláčiky a zmrzlina vo 
vyhradených popoludňajších hodinách 
(od 15:00 hod. do 17:00 hod.) • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne

Cenník » 30
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Poloha: hotel sa nachádza na západnej stra-
ne ostrova Malorka • iba 120 m od miestnej 
pláže • necelý kilometer od zábavného parku 
Katmandu Park • asi 14 km od hlavného mes-
ta Palma de Mallorca • 25 minút autom od 
letiska • nákupné, zábavné a športové mož-
nosti v blízkosti hotela 

Ubytovanie: moderne zariadené a slnečné 
2-lôžkové izby s možnosťou  prístelky • klima-
tizácia • LCD TV • telefón • trezor (za príplatok) 
• vlastné hygienické zariadenie s príslušen-
stvom (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, 
sušič na vlasy) • balkón • možnosť ubytovania 
v rodinných izbách pre 4 osoby a v izbách s 
výhľadom na bazén (za príplatok)

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala s 
recepciou • hotelová reštaurácia • lounge bar 
a snack bar • 4 vonkajšie bazény (z toho jeden 
detský bazén a jeden pre bábätká) • slnečná 
terasa s ležadlami a slnečníkmi a záhrada • 4 
detské kluby rozdelené podľa vekových ka-
tegórií • detské ihrisko • športové aktivity a 
animačné programy počas dňa i večer pre 
deti i dospelých (napr. stolný tenis, vodné 
pólo, aquagym, spinning, pilates, večerné 
shows) • wifi pripojenie v celom areáli hotela 
(zdarma) • internetový kútik (za poplatok) • 
požičovňa áut

Stravovanie: formou all inclusive

Sol Palmanova hotel  

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

Naša mienka: tento príjemný hotel má výbornú 
polohu neďaleko dlhej miestnej pláže a zároveň 
v pešej dostupnosti k centru letoviska Palma-
nova. Sol Palmanova je ako stvorený najmä pre 
rodiny s deťmi, o čom svedčí detský bazén so 
šmykľavkami a detské ihrisko v jeho čarovnom 
areáli či 4 detské kluby. Tu sa vaše ratolesti môžu 
dosýta vyšantiť a zabaviť za asistencie skúsených 
hotelových animátorov. Avšak vďaka kvalitným 
službám, chutnej kuchyni a polohe v blízkosti 
hlavného mesta Palma de Mallorca s množstvom 
historických pamiatok si na svoje prídu i dospelí 
hostia. Dovolenkové dni si môžete okrem iného 
spestriť návštevou zábavného parku alebo sprí-
jemniť podvečernou prechádzkou po piesoč-
natej pláži. Sol Palmanova je dôkazom toho, že 
vaša dovolenka môže byť aktívna i oddychová 
zároveň. Presvedčte sa o tom s nami už toto leto!

Palmanova

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláže: iba cca 120 m od hotela sa nachádza 
dlhá, krásna piesočnatá pláž letoviska Palma-
nova • ležadlá a slnečníky na pláži (za popla-
tok) • ponuka vodných športov a atrakcií na 
pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: hotel poskytuje špeciál-
nu cenu do neďalekého zábavného parku 
Katmandu Park • v blízkosti hotela niekoľko 
vodných parkov • detské ihrisko a 4 detské 
kluby rozdelené podľa vekových kategórií • 
pestrá ponuka zábavných a športových ak-
tivít pre deti i dospelých počas dňa • večerné 
programy 

 all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané for-

mou  chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • vo vyhradených hodinách počas 
dňa široká ponuka chutných snackov a vy-
brané nápoje (víno, pivo, voda a nealko) • 
v čase od 10:00 hod. do 24:00 hod. k dispo-
zícii vybrané miestne alkoholické a nealko-
holické (džúsy, softdrinky, vybrané koktej-
ly, káva, čaj) nápoje a  vybrané druhy 
zmrzliny • pestrý animačný program pre 
deti i dospelých

Cenník » 30
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Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Olbia

Marina di Sorso

Porto CervoCapreraLa Maddalena

Santa 

Teresa 

Gallura
Costa Smeralda

Cala GononeOrosei

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 historic-
ké mesto Nora. O Sardínii sa hovorí aj ako 
o  Karibiku Európy. 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

Olbia
Mesto ležiace priamo na Smaragdovom pobreží je 
považované za centrum obchodu a zábavy. Atraktív-
ne kamenné uličky s butikmi, obchodíkmi a kaviarňa-
mi, odkiaľ sa šíri vôňa kávy a originálnych talianskych 
sladkostí, tzv. „dolce“, čakajú na vás priamo v centre, 
na mámestí Corso Umberto. Každý týždeň sa tu ko-
najú tradičné miestne trhy, kde obchodníci ponúka-
jú domáce sladkosti (chutné syry, sardinské víno či 
tradičné medové koláčiky), ručne maľovanú kerami-
ku vyrábanú priamo v Olbií, všakovaké drobnosti či 
originálne sardinské suveníry. 

Marina di Sorso
Krištáľovo priezračná voda v spojení so snehobielymi 
plážami, s výhľadom na borovicové lesy v kombiná-
cií s divoko rastúcimi palmami, robia z tejto oblasti 
turistami vyhľadávané miesto. Odporúčame si pre-
najať loďku „patino,“ na ktorej môžete prebádať celé 
pobrežie. Nadšenci surfovania a windsurfingu si tu 
tiež nájdu miesto pre seba, zatiaľ čo pobrežné dno 
je neodolateľnou výzvou pre prívržencov potápania. 
Ak túžite aspoň trochu spoznať históriu Sardínie, od-
porúčame navštíviť neďaleké mesto Sassari. Za náv-
števu určite stojí katedrála San Nicola di Bari, alebo 
pôvabný starobabylonský chrám Monte d’Accoldi.

Costa Smeralda
Smaragdové pobrežie, či pobrežie drahokamov je 
10 km dlhý pobrežný pás, rozkladajúci sa severne 
od Olbie medzi zálivmi Golfo di Arzachena a Golfo di 
Cugnana. Už samotný názov, Costa Smeralda, pred-
určuje túto oblasť plnú nádherných pláží posiatych 
bielymi pieskami byť príjemným miestom na  do-
volenkovanie. Pobrežie je plné skvostných letovísk 
s  množstvom luxusných hotelov a  prístavov s  naj-
drahšími jachtami sveta. Najatraktívnejšie sú prístavy 
Porto Cervo a  Porto Rotondo. Stretnúť tu môžete 
napr. Madonnu, Al Pacina, manželov Beckhamovcov, 
Abramoviča či politika Silvia Berlusconiho. Toto naj-
luxusnejšie miesto na ostrove  je známe aj skvelými 
podmienkami na potápanie a šnorchlovanie. 

Alghero
Príjemný prístav na západnom pobreží ostrova, 
prezývaný aj malá Barcelona, je plný historických 
pamiatok a malebných uličiek. Centrum, obklopené 
mohutnými medovo sfarbenými morskými hradba-
mi, tvorí úzka spleť dláždených uličiek, palazzi v slohu 
španielskej gotiky s námestím a kaviarňami.  V prísta-
ve odpočívajú jachty a smerom na sever sa tiahne 
oblúk piesočnatých pláží. Medzinárodné letisko je 
vzdialené od centra len necelých 10 km.

Santa Teresa Gallura
Pri prechádzke pestro maľovanými uličkami s množ-
stvom obchodíkov a typicky malých kaviarničiek sa 
ponoríte do  miestnej atmosféry tohto menšieho 
prímorského mestečka. Santa Teresa Gallura je vy-
hľadávaná najmä pre svoj prístav, z ktorého sa ľahko 
dostanete na vzrušujúcu Korziku, alebo súostrovie La 
Maddalena, známe pre svoje očarujúce pláže pripo-
mínajúce skutočný Karibik.

Cala Gonone 
Malé pôvabné mestečko ležiace vo východnej časti 
ostrova, v známom zálive Orosei, vzniklo z rybárskej 
dedinky, ktoré dnes svojim návštevníkom ponúka 
bohaté turistické skvosty. Celá oblasť je preslávená 
práve panensky nedotknutými plážami prístupnými 
výhradne od mora, preto lodné výlety absolvuje 
takmer každý návštevník tejto oblasti. Mohutné 
vápencové útesy v  spojitosti s  morskými jasky-
ňami 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, odporúčame 
navštíviť  neďaleké mestečko Dorgali s archeolo-
gickým múzeom. „Buon divertimento!“

Ostrovy La Maddalena Cala Luna
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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 prísta-
vom, nákupnými a zábavnými možnosťa-
mi (dostupné pešou promenádou priamo 
od hotelovej pláže) 

Ubytovanie: 2-lôžkové štandardné izby s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej 
hotelovej budove alebo v hotelových vil-
kách umiestnených v rozľahlej záhrade • vo 
všetkých izbách: minichladnička • klimati-
zácia • telefón • trezor • SAT TV • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 

WC a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa 
s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: 
vstupná hala s recepciou • hlavná hotelová 
reštaurácia s kvalitnou all inclusive ponu-
kou jedál sardskej i medzinárodnej kuchy-
ne • reštaurácia „I Ginepri“ so špecialitami z 
grilu • bar pri bazéne • bar na terase (extra 
platba) • rozľahlý hotelový bazén so mor-
skou vodou a terasou na slnenie • detský 
bazén • detské ihrisko • minimarket • amfi-
teáter • požičovňa áut • wifi v priestoroch 
recepcie zdarma • pravidelný zvoz na pláž 
hotelovým minibusom • tenisové kurty

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 absolútny dovolenkový hit. 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

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná hotelová pláž premieša-
ná drobnými kamienkami s ružovým sfar-
bením • slnečníky, ležadlá a plážové kreslá 
zdarma • plážové osušky (za poplatok) 

Šport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • vodné športy na pláži (za popla-
tok) • hotelové animácie a miniklub

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

skych stolov (voda, biele a červené víno, 
čapované pivo, čapované soft nealkoho-
lické 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 mliekom, kapučí-
no, čaj podávané v bare • ľahšie občer-
stvenie od 16:00 do 18:00 hod. • slneční-
ky, ležadlá a plážové kreslá pri bazéne a 
na pláži • hotelové animácie a detský mi-
niklub • wifi na recepcii

Cenník » 23

tyg

Cala Luna

Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej plá-
ži so smaragdovým morom a s  výhľadom 
na  Korziku • približne 7 km od mestečka 
Santa Teresa Gallura s nákupnými a zábav-
nými možnosťami (dostupné hotelovým 
autobusom za poplatok) 

Ubytovanie: útulne zariadené 2-lôžkové 
izby „Maddalena“ s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek s  výhľadom na  more • rodinné izby 
„Caprera“ prepojené dverami, určené pre 
maximálne 4 osoby • vo všetkých izbách: 
klimatizácia • telefón • trezor • minichladnič-
ka • SAT TV • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: 
vstupná hala s  recepciou • hlavná reštau-
rácia • pool bar • plážový bar • hotelový 
bazén s  terasou na  slnenie (slnečníky 
a  ležadlá zdarma) • detský bazén • detské 
ihrisko s preliezačkami • minimarket • am-
fiteáter • požičovňa áut (extra platba) • wifi 
pripojenie v priestoroch recepcie zdarma • 
hotelový vláčik premávajúci denne po are-
áli hotelového komplexu v čase od 7:30 do 
24:00 hod.  (k dispozícii zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdar-

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 rozľahlom teraso-
vitom areáli, ktorý pozostáva z dvoch hotelových 
komplexov situovaných priamo nad nádhernou 
plážou s jemným bielym pieskom a tyrkysovo 
priezračnou vodou, ktorá umocní váš pocit neza-
budnuteľnej klubovej dovolenky. Hotelový kom-
plex ponúka svojim klientom nekonečnú škálu 
oddychu, zábavy či športového vyžitia. O skutočný 
gurmánsky zážitok sa postarajú majstri kuchárske-
ho umenia, ktorí pre vás pripravia širokú ponuku 
stredomorskej kuchyne, a zároveň budete mať 
možnosť vyskúšať i tradičnú sardínsku kuchyňu. 

vSanta Teresa Gallura
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ma • plážový bar • kajak a malé plachetnice 
zdarma • ostatné vodné športy (k dispozícii 
za poplatok)

Šport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • boccia • lukostreľba • rôzne vodné 
športy na pláži (za poplatok) • hotelové ani-
mácie a detský miniklub

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

skych stolov v  reštaurácii (voda, biele 
a červené víno, čapované soft nápoje, po-
dávané počas obedov a večerí) • miestne 
nealkoholické nápoje (voda, kola, oranžá-
da, 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 (miest-
ne čapované pivo, biele víno, červené 
víno, 1 druh likéru, 1 druh whisky a 1 druh 
vodky) podávané 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 miniklub

Cenník » 23
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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 • 
telefón • minichladnička • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • vlastné hygienické zariadenie 
(novozrekonštruovaná kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom na vlasy) • balkón alebo 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.

Marina di Sorso

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Šport a zábava: bohaté zábavné a športové 
vybavenie pre deti i dospelých • hotelový ba-
zén pre deti i dospelých • viacúčelové ihrisko 
vhodné na tenis a futbal • amfiteáter • medzi-
národné hotelové animácie a  detský minik-
lub 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) po-

dávané v bare pri bazéne v čase od 10:00 
- 23:00 hod. a v plážovom bare (10:00-18:00 
hod.) • miestne alkoholické nápoje (miest-
ne čapované pivo, biele víno, červené víno, 
1 druh likéru, 1 druh whisky a 1 druh vod-
ky) podávané 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 zdarma (plážové 
osušky za poplatok) • medzinárodné hote-
lové animácie a  detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov 

Cenník » 24

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Palermo

Taormina

Sciacca

Agrigento

PollinaCefalú

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

Palermo
Dnešný názov Palermo vznikol v stredoveku z pô-
vodného starogréckeho Panarmos. Hlavné mesto 
Sicílie, ležiace v kotline nazývanej Zlatá mušľa, ob-
klopené horami, je viac ako múzeum. Keďže sa tu 
stretávali mnohé kultúry, je plné rôznych architek-
tonických skvostov. Úzkym uličkám, ktoré vyzera-
jú rovnako ako pred storočiami, kontrastujú široké 
bulváre lemované stromami. Je zmesou kultúr 
od  dávnych dôb - fénickej, byzantskej, arabskej 
a normanskej, až po súčasnosť. Tieto rôzne kultúry 
sa odrážajú v architektúre a zvykoch tohto veľké-
ho mesta. Známy je aj kostol San Giovanni Degli 
Ereniti schovaný so svojimi červenými kupolami 
uprostred záhrady, kde rastú palmy a  exotické 
rastliny. Kúsok od neho sa nachádza Capella Pala-
tina s bohatou výzdobou, aj Teatro Massimo, ktoré 
bolo kedysi po milánskej Skale druhou najväčšou 
opernou scénou. Na príčine je vraj nahota anticky 
štylizovaných prekrásnych mramorových sôch. 
Za  zmienku stojí aj kostol Santa Maria Dell Am-
miraglio, San Cataldo, námestie Quatro Canti /tzv. 
Námestie Štyri rohy/ či archeologické múzeum. 
Mesto neponúka len fascinujúcu históriu, ale aj 
množstvo nákupných možností v centre i v boč-
ných uličkách, kde sa predáva všetko od starožit-
ností až po keramické predmety či šperky.  Milov-
níci histórie a kultúry si tu určite prídu na svoje. 

Cefalú
Cefalú je očarujúce prímorské letovisko s  prí-
stavom, odpočívajúce pod obrovskou skalou 
La Rocca len necelých 15 km od  mestečka 
Campofelice di Roccella a 12 km od sicílskej 
dedinky Pollina. Z  diaľky mesto pôsobí po-
kojným dojmom - opak je však pravdou! Je 
preplnené úzkymi kamennými uličkami, ktoré 
dýchajú históriou siahajúcou až do  obdobia 
starovekého Grécka. Najznámejšia pamiatka 
tohto romantického mestečka, najstaršia nor-
manská katedrála na  Sicílii, je na  Piazza Duo-
mo. V  srdci husto zastavaného starého mesta 
sa otvára malé námestie, ktoré vedie do arab-
skej práčovne s  kamennými nádržami, z  kto-
rých vyvierajú silné pramene. Ešte nedávno tu 
miestne ženy právali prádlo. V  Cefalú môžete 
vystúpiť pešo až na  mohutnú horu La Rocca, 
navštíviť múzeum Mandralisca, nakúpiť suve-
níry, alebo si posedieť v niektorej z početných 
reštaurácií a ochutnať vynikajúce sicílske víno, 
či obľúbený nápoj z  citrónovej kôry, tzv. Li-
moncello. V  Cefalú spoľahlivo zažijete auten-
tickú sicílsku atmosféru.

Sciacca
Na juhu horúcej Sicílie, v provincii Agrigento,  len 
7 km od historického Selinunte, leží jedno z naj-
krajších miest južného pobrežia Sicílie, kúpeľné 
mesteško Sciacca, ktoré sa pýši nádhernými pa-
lácmi a barokovými kostolmi. Sciacca je známa 
i termálnymi kúpeľmi, ktoré vznikli v 5 stor. pred 
Kristom. Pri potulkách romantickými úzkymi ulič-
kami tohto malébného mesta určite nezabudnite 
naštíviť originálne ochodíky a butiky s tradičnou 
sicílskou keramikou, ktorá vám bude po návrate 
domov pripomínať krásne chvíle prežité na Sicílii.

Agrigento
Agrigento je skvostom antickej architektúry. Spo-
znajte jeho bájnu históriu počas fakultatívneho 
výletu. Mesto bolo založené Grékmi z Rodosu. Bý-
val tu aj významný nemecký básnik J. W. Goethe. 
Vykopávky z Údolia chrámov sú staré viac než 2 
tisícky rokov. Z tých najzaujímavejších je to chrám 
Bohyne JUNO, ktorý leží na návrší, vedľa neho je 
chrám CONCORD, neďaleko od neho je HERKU-
LOV chrám a JUPITEROV chrám. Nachádza sa tu 
PHALADIROVE ORATÓRIUM, byzantské hrobky, a 
mnoho ďalších pamiatok. V blízkosti chrámov sa 
hrdo týči aj Athénina skala, odkiaľ sa vám naskyt-
ne nezabudnuteľný výhľad na more.

Taormina Agrigento
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hotelová pláž
Poloha: rozsiahly hotelový rezort končiaci 
priamo pri krásnej piesočnatej pláži • cca 4 km 
od centra starobylého kúpeľného mesteč-
ka Sciacca (dostupné kyvadlovou dopravou 
priamo z hotela, nákupné a zábavné možnos-
ti) • cca 60 km od antického mesta Agrigento 
zapísaného do kultúrného dedičstva UNE-
SCO • cca 1,5 hod. od letiska v Palerme  

Ubytovanie: komfortné a priestranné 2- 
lôžkové izby zariadené v modernom štýle s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia 
• telefón • trezor • wifi • minichladnička • LCD 
TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo 
terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou a výťahom 
• reštaurácia s terasou a výhľadom na nádher-
nú hotelovú záhradu • lobby bar • pool bar • 
plážový bar • bazén s oddelenou časťou pre 
deti a terasou na slnenie (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • vnútorný bazén s termálnou vodou 
(v hotelovom režime) • detské ihrisko • mini-
market • amfiteáter • požičovňa áut (extra 
platba) • wifi • detský miniklub • junior klub • 
wellness (extra platba) • obchod so suvenírmi 
• hotelový vláčik premávajúci počas celého 
dňa v rámci celého hotelového komplexu 
Sciaccamare (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Club Lipari hotelový komplex

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

Naša mienka: nádherný hotelový rezort  Club Lipa-
ri, si po minuloročnej úspešnej sezóne získal vašu 
priazeň, a preto sme veľmi radi, že vám ho opäť 
môžeme predstaviť. Hotel je súčasťou rozsiahleho 
hotelového komplexu Sciaccamare, končiaceho 
priamo pri krásnej piesočnatej pláži, s pozvoľným 
vstupom do mora, ktorú ocenia najmä rodiny s 
deťmi. V objatí subtropickej záhrady kráľovských 
rozmerov, exotických paliem, olivovníkov a oku-
lahodiacim kvetom tu nájdete skutočný relax. O 
zábavu počas vašej dovolenky sa postará tempe-
ramentný taliansky personál ponúkajúci animač-
né aktivity od rána do večera.  Vysnívaný oddych 
vám s radosťou poskytnú novozrekonštruované, 
priestranné a komfortne vybavené hotelové izby. 
Blízkosť malebného sicílskeho mestečka Sciacca, 
či bájneho Agrigenta (UNESCO), umocnia zážitok 
z vašej horúcej sicílskej dovolenky.

Sciacca

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláže: nádherná hotelová pláž s jemným zla-
tožltým pieskom a pozvoľným vstupom do 
mora • slnečníky a ležadlá na pláži zdarma 
(plážové osušky za poplatok) • plážový bar • 
kajak a windsurfing (zdarma), ostatné vodné 
športy (za poplatok) • na pláž sa dostanete 
prechádzkou cez nádhernú hotelovú záhra-
du alebo vláčikom premávajúcim počas ce-
lého dňa

Šport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • boccia • basketbal • stolný tenis • 
minigolf • lukostreľba • kanoe • windsurfing • 
ostatné vodné športy za poplatok • medziná-
rodné hotelové animácie a detský miniklub

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

stolov (voda, víno, čapované soft nápoje po-
čas obedov a večerí) • tematické večere so 
zameraním na sicílske, rybie a grilované špe-
ciality • nealkoholické nápoje (voda, kola, 
oranžáda, čaj, káva) a miestne alkoholické 
nápoje (čapované pivo, víno, 1 druh likéru, 
whisky a vodky v bare pri bazéne v čase od 
10:00-23:00 hod.) • miestne nealkoholické 
nápoje a miestne čapované pivo v plážo-
vom bare (10:00-18:00 hod.) • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži • hotelové animá-
cie • detský miniklub a junior klub

Cenník » 22

tph

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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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 po-
núkame ako horúci tip na tohtoročnú letnú do-
volenku. Hotel kráľovských rozmerov vás privíta 
v spoločnosti elegantných bazénov, v objatí koša-
tých paliem a voňavých oleandrov. Fantastický re-
zort v štýlovom modernom prevedení s dôrazom 
na eleganciu a dizajn je pripravený splniť všetky 
vaše priania. Na pláž s typicky tmavším pieskom 
sa pohodlne zveziete elegantným výťahom zasa-
deným priamo do skaly. Kompletne zrekonštruo-
vaný hotel s nadštandardne zariadeným interié-
rom i exteriérom a noblesným panoramatickým 
výhľadom, vytvárajú z  tohto rezortu atraktívne 
miesto pre strávenie exkluzívnej ostrovnej dovo-
lenky aj pre tých najnáročnejších z vás.

Pollina v
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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 » 22
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Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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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, zá-
tokách, plážach a mestečkách. Kalábria 
je obklopená morom z  dvoch strán. 
Tyrhénske more obmýva jej západné 
pobrežie. Nájdete tu nádherné nepre-
ľudnené 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 dostala prívlastok „Karibik Euró-
py“. Medzi vyhľadávané strediská patrí 
oblasť miest Pizzo a Tropea, ktorých plá-
že s  jemným bielym pieskom kontras-
tujú s  impozantnými skalnými útesmi.  
Romantickým rajom Kalábrie je známe 
mestečko Scalea, ktorého charizma a 
nevšedná atmosféra ukrývajúca sa v 
starobylých kamenných uličkách si vás 
dozaista podmaní. Ako bonus získate 
dychvyrážajúci pohľad na nádherné tyr-

kysové more. Milovníci Kalábrie veľmi 
obľubujú dovolenku v stredisku Praia a 
Mare s impozantným ostrovom Dino v 
popredí. Budete uchvátení krásou prí-
rodných pláži, zaskočení priezračnosťou 
tunajšieho mora, potešení pohostin-
nosťou miestnych obyvateľov a  obo-
hatení nezabudnuteľnými 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

Scalea
Turistami obľúbené mestečko Scalea je jedným 
z najväčších a najstarších mestečiek v oblasti 
Riviera dei Cedri, ktoré je významným symbo-
lom kalábrijskej kultúry, histórie a folklóru. O 
tom sa môžete presvedčiť sami pri prechádzke 
úzkymi kamennými uličkami, v ktorých natra-
fíte na stredoveké kostolíky, paláce šlachticov, 
či pozostatky pôvodných hradieb vedúcich až 
ku normandskému hradu, odkiaľ sa naskytá 
nádherný výhľad na celé okolie. Každý týždeň 
sa starobylé uličky premenia na miestne trhy s 
nezabudnuteľnou atmosférou, kde si budete 
môcť od miestnych kúpiť typické domáce po-
marančové marmelády či najštiplavejšie chilli 
papričky, ktoré potešia ako suvenír nie jedného 
gurmána. Každého návštevníka zaujme na skal-
natom výbežku týčiaca sa veža Torre del Talao 
zo 16. storočia, ktorá ako dominanta mesta, 
mala v minulosti za úlohu strážiť celé pobrežie. 
V tejto oblasti ich boli desiatky, ale zachovalo 
sa ich len pár. Pobyt v mestečku Scalea odpo-
rúčame všetkým, ktorí majú radi ako leňošenie 
na pláži, tak i večernú prechádzku starobylým 
mestečkom s posedením pri poháriku vína ale-
bo pri výbornej talianskej pizze. 

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. Z 
námestia je nádherný výhľad na záliv Rosarno. 
Okrem toho je to krásna prírodná oblasť s pie-
sočnatými plážami a  krištáľovo čistým mo-
rom, ktoré predurčujú túto oblasť k stráveniu 
tej najlepšej tohtoročnej dovolenky. Nicotera 
Marina bola starogrécka osada, ktorá dosiahla 
najvyššieho vzrastu v normanskom období. Z 
tejto doby sa tu zachovalo najviac pamiatok a 
historických predmetov, uchovaných v miest-
nych múzeách. Zaručený oddych vám poskyt-
ne píniový lesík v tieni mohutných stromov, 
ktorý lemuje celé pobrežie. Vďaka skalnatému 
pobrežiu, ktoré vytvára dokonalý úkryt pre 
mnoho morských živočíchov ako je muréna či 
chobotnice nadšenci potápania môžu navští-
viť aj podmorské jaskyne a obdivovať tak roz-
manitú morskú faunu.

Pizzo 
Jedno z najčarovnejších mestečiek v Kalábrií. 
Pizzo je preslávené mesto zmrzliny a známe 
„tartuffo“ pochádza práve odtiaľto. Je to jedi-
nečné spojenie zmrzliny a tekutej čokolády. 
Pizzo okrem krásnej piesočnatej pláže v spo-
jení s priezračnou tyrkysovou vodou ponúka 
aj množstvo barov a obchodíkov. Romantické 
úzke kamenné uličky, impozantný hrad Murat 
a jedinečný jaskynný kostol Piedigrotta so so-
chami vytesanými 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 
polohou, z jednej strany svojich návštevníkov 
láka 5 km dlhou plážou vulkanického pôvodu 
a z druhej strany sa naskytá pohľad na mohut-
né hory. Moderné turistické mestečko odkrýva 
svoju bohatú históriu návštevníkom v útrobách 
úzkych kamenných uličiek, ktorú vám radi pre-
zradia i domáci pri šálke kvalitnej talianskej 
kávy. Dominantou mesta je blízky ostrov Dino 
so slávnymi jaskyňami, ktoré odporúčame na-
vštíviť všetkým milovníkom podmorského sve-
ta. Dych vyrážajúci pohľad na tyrkysovo prie-
zračnú hladinu mora pri dopadajúcich lúčoch 
horúceho kalábrijského slnka umocnia váš po-
cit správne vybranej dovolenky. 

Pizzo Liparské ostrovy

Lamezia 

Terme

Tropea
Pizzo

Praia a Mare

Scalea 

Nicotera Marina
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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 mini 
klub • junior klub • amfiteáter • detské ihrisko 
• „biberoneria“ (stravovací servis pre infantov 
do 2 r. - povinný príplatok na mieste) • hote-
lový 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 stromov a košatých pínií. 
Útulné ubytovanie v samostatných hotelových 
budovách a starostlivo udržiavaná záhrada ply-
nulo prechádzajú cez píniový lesík do nádhernej 
zlatistej piesočnatej pláže. Priamo z pohodlia va-
šich plážových ležadiel sa vám naskytne neopa-
kovateľný pohľad na pobrežie Tyrhénskeho mora 
s krištáľovo čistou vodou, ktoré obmýva zlatistú 
pláž vyhriatu horúcim kalábrijskym slnkom. Ak sa 
túžite ocitnúť v prázdninovom raji a rozmaznávať 
svoje zmysly miestnymi špecialitami, neváhajte a 
prijmite pozvanie do hotelového rezortu Nicote-
ra Beach, kde prežijete  vynikajúcu klubovú, ultra 
all inclusive dovolenku.

vNicotera Marina

hotelová pláž

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Šport a  zábava: tenisové kurty (večerné 
osvetlenie za poplatok) • futbal • stolný te-
nis • volejbal • vodná gymnastika • aerobik • 
detské ihrisko • lukostreľba • šipky • celoden-
né medzinárodné hotelové animácie • baby 
klub • junior klub • miniklub • požičovňa bez-
motorových 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 nápo-
je) • 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

Cenník » 26

tpg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: rozľahlý areál končí priamo pri krás-
nej širokej piesočnatej pláži • 5  km od mes-
tečka Pizzo s nákupnými a zábavnými mož-
nosťami (dostupné hotelovým autobusom za 
poplatok) • 17 km od letiska v Lamezia Terme 
• 35 km od mesta Tropea

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón 
• trezor • minichladnička • vlastné hygienické 
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 umiestnených v hotelovej záhra-

de plnej exotických stromov a pomarančov-
níkov • reštaurácia s možnosťou vonkajšieho 
posedenia • plážový bar (vybrané nápoje v 
cene) • pool bar • hlavný hotelový bazén s od-
delenou časťou s vírivkou (2 ležadlá a 1 slneč-
ník na izbu zdarma) • terasa na slnenie • detský 
bazén • pool bar • wifi pripojenie na recepcii, v 
reštaurácii a pri pool bare zdarma • posilňov-
ňa • amfiteáter • „biberoneria“ (stravovací ser-
vis pre deti do 2 rokov, nepovinný poplatok 
na mieste) • butik a hotelový obchod

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: nádherná a široká piesočnatá pláž 
miestami s  prímesou jemných kamienkov 

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“.  

vPizzo

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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• plážový servis v  časti vyhradenej hotelu (2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu zdarma) • plážové 
osušky (za vratný depozit, výmena za popla-
tok) • na pláž (cca 350 m od bazéna) sa do-
stanete hotelovou cestičkou cez píniový lesík 
(pravidelný zvoz na pláž zdarma) • plážový bar 
(vybrané nápoje v cene)

Šport a zábava: volejbal • stolný tenis, futbal 
• šipky • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti a dospelých • detský miniklub orga-
nizovaný skúsenými animátormi • amfiteáter 
• tenisové kurty (večerné osvetlenie a vyba-
venie za poplatok) •  vodné športy na pláži 

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

tých švédskych stolov vrátane vybraných 
nápojov (voda, nealkoholické nápoje, čapo-
vané miestne pivo, víno) • lokálne alko a ne-
alko nápoje podávané v čase od  10:00 
do 23:00 hod. v pool bare (voda, nealko ná-
poje, čaj, káva, pivo, biele a červené víno, li-
kér, vodka)  a v čase od 10:00 do 18:00 hod. v 
plážovom bare (voda, nealko nápoje, čaj, 
káva, pivo) • ľahšie popoludňajšie snacky • 
slnečníky a  ležadlá pri bazéne a  na  pláži 
zdarma (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu) • me-
dzinárodné hotelové animácie 

Cenník » 26

Pizzo

hotelová pláž

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo pri rozsiahlej hotelovej pláži 
•  hotelový rezort pozostáva z dvoch hotelo-
vých budov, ktoré sú elegantne prepojené 
nákupnou pasážou s obchodíkmi a butikmi 
• v tesnej blízkosti starobylého centra mesta 
Scalea • obchodíky so suvenírmi priamo pred 
hotelom  

Ubytovanie: 3 typy 2-lôžkových izieb  s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek: zrekonštru-
ované a komfortne zariadené izby typu „Re-
sort“ situované v časti Santa Caterina Resort,  
zrekonštruované a moderne vybavené izby 
typu „Comfort“ a štandardne vybavené izby 
typu „Smart“ situované v časti Santa Cateri-
na Village. Vo všetkých typoch hotelových 

izbieb sa nachádza: klimatizácia • minichlad-
nička • SAT TV • telefón • trezor • wifi • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • dve samostatné hote-
lové budovy prepojené nákupnou pasážou s 
obchodníkmi a butikmi • reštaurácia  Santa 
Caterina Village • reštaurácia Santa Caterina 
Resort • pizzéria (extra platba) • centrálny bar 
• bar pri bazéne • hlavný bazén • detský ba-
zén s tobogánom • detský miniklub • detské 
ihrisko • slnečníky, ležadlá a plážové kreslá pri 
bazéne a na pláži (zdarma) • wifi (zdarma) • 
wellness (za poplatok) • amfiteáter 

Santa Caterina hotelový komplex

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

Naša mienka: príjmite pozvanie do sveta neza-
budnuteľných prázdninových chvíľ a osviežujúcej 
letnej atmosféry plnej života a vyberte si dovolen-
ku v srdci pikantnej Kalábrie,  4* hotelový kom-
plex Santa Caterina. Tento prázdninový rezort je 
tou správnou voľbou pre všetkých tých, ktorí túžia 
tráviť horúce letné dni priamo pri mori, v záplave 
zábavy a šantenia, v spoločnosti skúsených ani-
mátorov a večer spoznávať tajomstvá tunajšieho 
života prechádzaním sa malebnými, romantický-
mi uličkami starobylého mestečka Scalea, vzdia-
leného len pár krokov od rezortu. Hotelový kom-
plex pozostáva z dvoch budov, ktoré poskytujú 
až tri typy ubytovania. Santa Caterina je ideálnym 
miestom na dovolenku hlavne pre rodiny s deť-
mi, ktoré milujú klubovú dovolenku v kombinácií 
s kvalitnými all inclusive službami, šantením na 
pláži, či relaxom pri bazénoch.

Scalea v

izba Smart

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: nádherná široká hotelová piesoč-
natá pláž pokrytá hrubozrnným pieskom s 
prímesou drobných kamienkov • slnečníky, 
ležadlá  a plážové kreslá zdarma • vodné 
športy (za poplatok) • centrum potápania 
(za poplatok) 

Šport a  zábava: hotelový tobogán a 
šmykľavky • volejbal • basketbal • futbal • 2 
tenisové kurty • stolný tenis • šipky • amfite-
áter • hotelové animácie a detský miniklub 
• amfiteáter •  detské ihrisko • wellness (za 
poplatok)  

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

skych stolov vrátane vybraných nápojov 
(voda, nealkoholické nápoje a víno) • lokál-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v čase od 10:00 do 21:00 hod. v 
hotelovom all inclusive bare (voda, nealko-
holické nápoje, čaj, káva, pivo, víno, 4 
druhy likérov) • ľahšie popoludňajšie snac-
ky • slnečníky, ležadá a plážové kreslá pri 
bazéne a na pláži zdarma • animácie a det-
ský miniklub

Cenník » 25

tpg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

izba Resort
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Poloha: v tesnej blízkosti hotelovej pláže s 
výhľadom na magický ostrov Dino • približ-
ne 10 minút pešej chôdze do prímorského 
mestečka Praia a Mare (dostupné pešou 
promenádou s nákupnými a zábavnými 
možnosti) • v tesnej blízkosti najväčšieho 
vodného parku Aquafans v Kalábrií • cca 
130 km od Lamezia Terme 

Ubytovanie: 2 typy hotelových izieb: 
moderne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • priestranné rodinné 
izby určené až pre 4 osoby s poschodovou 
posteľou • vo všetkých izbách: klimatizácia 
• telefón • SAT TV • trezor • minichladnička 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 

sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: 
vstupná hala s  recepciou • hlavná hotelo-
vá reštaurácia • à la carte reštaurácia (extra 
platba) • „biberoneria“ (stravovací servis pre 
deti do 3 rokov - extra platba) • pool bar • 
plážový bar • bazén pre dospelých s odde-
lenou časťou pre deti • slnečník a 2 ležadlá 
na izbu zdarma • hotelové animácie • detské 
ihrisko • amfiteáter • tenisový kurt (osvetle-
nie za poplatok) • wellness centrum (za po-
platok) • wifi na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive 

Borgo di Fiuzzi hotelový komplex

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

Naša mienka: s hrdosťou sme opätovne zaradi-
li do ponuky príjemný štvorhviezdičkový rezort 
Borgo di Fiuzzi, ktorý sa rozprestiera v srdci pi-
kantnej Kalábrie, priamo na pobreží Tyrhénske-
ho mora s azúrovou vodou, kde pri pohľade na 
hladinu s dopadajúcimi lúčmi horúceho talian-
skeho slnka zabudnete na stres všedných dní a 
ponoríte sa do vysnívanej dovolenkovej atmo-
sféry. Jedinečná poloha dovolenkového rezortu, 
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 v

animácieanimácie

hotelovéhotelové

hotelová pláž
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Pláže: široká hotelová pláž s hrubozrnným 
pieskom pri vstupe do mora premiešaná 
kamienkami, ktorú oddeľuje od hotela len 
promenáda • slnečník a  2 ležadlá na izbu 
zdarma  (ležanie od 3. rady) • ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: tenisový kurt (osvetlenie 
za poplatok) • vodná gymnastika • aerobik 
• celodenné hotelové animácie a športový 
program • kozmetické procedúry, masáže 
(za poplatok) • vodné športy na pláži (za 
poplatok) • posilňovňa • stolný tenis • stolný 
futbal • požičovňa bicyklov (za poplatok)

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

skych stolov vrátane vybraných nápojov 
podávaných počas obedov a večerí (voda, 
čapované soft nealko nápoje, víno, pivo) • 
vybrané nápoje v pool bare od 9:00 do 
23:00 hod. (voda, čapované soft nealkoho-
lické nápoje, americká káva, tradičné biele a 
červené víno, čapované pivo, vodka, rum, 
gin) • ľahšie občerstvenie od 16:00 do 18:00 
hod. • nealko nápoje v bare na pláži od 10:00 
do 18:00 hod. • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na pláži •  stolný tenis a futbal • hotelové 
animácie • detský miniklub 

Cenník » 26

tpg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

Borgo di Fiuzzi
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Pesaro

Od Cesenatica na severe až po Pesaro 
na juhu sa tiahne pás príťažlivých 
pláži a atraktívnych miest v objatí 
Jadranského mora. Naše strediská sa 
nachádzajú v regiónoch Emilia Ro-
magna a Marche a obmývajú ich vody 
obľúbeného Jadranského mora so 
zlatistými piesočnatými plážami. Pri 
ceste do týchto lokalít prechádzame 
aj cez Benátky, ktoré sa chvália dlhou 
a slávnou históriou - veď Benátky boli 
mnohé stáročia bohatým a samo-
statným štátom so zvučným menom 
po celom svete. 

Náš cieľ cesty, oblasť Emilia Romagna 
a Marche, leží v strednom Taliansku. 
Kraje sú bohaté na kultúru a zaujíma-
vé mestá. Spomeňme napríklad staro-
bylú Bolognu, cez ktorú budete pre-
chádzať po ceste. Určite sa tu zastavte 
a navštívte staré mesto s najstaršou 
univerzitou na svete alebo ochutnajte 
pravé bolonské ragú tagliatelle. Zau-
jímavá je aj Ancona, ktorá je hlavným 
mestom Marche. Je to jeden z najväč-
ších prístavov na Jadranskom pobreží. 
Je sídlom univerzity, biskupstva i nie-
koľkých múzeí a galérií. Mesto Pesaro, 
taktiež v Marche, bolo pomenované 
ako „cyklistické mesto“, vďaka veľkej 
propagácii cyklotrás. A nakoniec 
vám dáme jeden tajný tip - famózna 
talianska reštaurácia La Sangiovesa v 
Santarcangelo di Romagna.

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, 
prímorské promenády alebo veľká dávka 

histórie či neodmysliteľné krásy Talianska? 
Pridajte dobré jedlo, all inclusive služby 

a dovolenku snov vám práve ponúkame.  

Priemerné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX.
Vzduch 24° 27° 30° 30° 27°
More 20° 25° 27° 27° 25° 

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

Pesaro
Pesaro je známe ako mesto bicyklov, vďaka veľ-
kej sieti cyklistických chodníkov. Nachádza sa v 
oblasti Marche. Toto Rimanmi založené mesto 
vždy patrilo medzi najvýznamnejšie v kraji. Z čias 
dávno minulých sa zachovali antické paláce, či 
pozostatky hradieb. Napriek bohatej histórii Pe-
saro  patrí medzi moderné  turistické strediská, 
kde nájdete všetko, čo k pravej dovolenke v tom-
to kúsku sveta patrí. Dlhé piesočnaté pláže, ne-
konečné promenády, rušné uličky či reštaurácie.

Cesenatico, Bellaria-Igea Ma-
rina, Torre Pedrera, Rimini, 
Riccione, Cattolica
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 ponúka komornejšiu dovolenku. Má malé cen-
trum s pešou zónou, ktoré sa najmä v podvečer-
ných hodinách mení na promenádu plnú dovo-
lenkových návštevníkov. Rimini sa zase pýši extra 

širokými plážami a  bohatou kronikou - veď ide 
o  oficiálne prvé dovolenkové letovisko v  rámci 
celého Talianska! Turistické Rimini s  jeho 15 km 
piesočnatých pláží začínajú časťou Cesenatico, 
Bellaria, Torre Pedrera, Viserbella, samotné Ri-
mini, Riccione a končia najjužnejšou Cattolicou.  
Cattolica okrem pláží ponúka aj príležitosti na 
športové vyžitie pre milovníkov windsurfingu, 
plachtenia, golfu, tenisu alebo cyklistiky. Torre 
Pedrera bola pôvodne malá rybárska dedinka, 
ale pohltilo ju neďaleké Rimini a stalo sa z nej 
vyhľadávané turistické stredisko. Viserbella leží 
severne od centra Rimini medzi Torre Pedrera 
a Viserbou. Nájdete tu turistami vyhľadávanú 
atrakciu Italia in Miniatura. Riccione sa nazýva aj 
„zelená perla Jadranu“ a je mestom módy. Jeho 
hlavná trieda, Via Ceccarini, je výstavnou skri-
ňou celej riviéry. Piesočnaté pláže uvedených 
letovísk majú mierny vstup do mora, vhodný pre 
deti, veľa všakovakých farebných preliezačiek 
a šmykľaviek na šantenie a mnohé dobre vyba-
vené športové zóny. Hovoríme taktiež o lokalite 
s  najväčšou koncentráciou tematických parkov 
v  Európe: fiabilandia.net, mirabilandia.it, aqua-
fan.it, oltremare.org, italiainminiatura.com, atlan-
ticacesenatico.com, acquariodicattolica.it

Tipy na výlety
Na predmestí Viserba di Rimini sa nachádza park 
miniatúr (Italia in Miniatura), kde nájdete viac 
ako 200 talianskych unikátností v zmenšenej po-
dobre. Najkrajšou pamiatkou je Augustov oblúk, 
ktorý sa vyníma v centre Rimín a jeho vznik sa 
datuje do 1. storočia pred Kristom. V centre náj-
dete aj historickú katedrálu či most Tiberio, ktorý 
je najlepšie navštíviť pri západe slnka. Asi pol ho-
dinu od Rimini sa nachádza jeden z najmenších 
štátov v Európe - San Marino. Jeho najväčšou 
atrakciou je pevnosť z 13. storočia, ktorá bola vy-
budovaná na vysokej skale. Z jej vrcholu je uni-
kátny výhľad na Apeniny a talianské pobrežie. V 
meste nájdete aj pomerne nedávno postavenú 
baziliku v rímskom štýle, medzi rokmi 1884-
1894, palác a múzeum voskových figurín, ktoré 
sa však nezameriava na celebrity, ale na význam-
né osobnosti z oblasti vedy, politiky a kultúry. Na 
výlet sa taktiež môžete vybrať do obľúbeného 
„študentského mesta“ Bologna, ktorý autom trvá 
cca 2 hodiny, ale vlakom asi o polovicu menej. 
V Bologni sa môžete poprechádzať historickým 
centrom s jedinečnou atmosférou. Pozrite si 
stredoveký kostol, vyhliadkovú vežu a obľúbené 
námestie s fontánou.
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Poloha: stredisko Bellaria • 70 m od pláže •  
neďaleko centra mesta a pešej promenády 
s množstvom obchodíkov, kaviarní či zmrz-
linární • len 28 km od známeho zábavného 
parku Mirabilandia (mirabilandia.it)

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) • kuchynka pre bábätká (mikrovln-
ka, ohrievač na fľaše, chladnička) • animácie, 
mini klub • 200 m parkovisko (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive light

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

Šport a zábava:  vypožičanie bicyklov v ho-
teli (zdarma) •  hotelové animácie, mini disco 

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

formou veľmi bohatého bufetu so show 
cooking • počas večere aj chutná pizza, 
cestoviny • počas obeda a  večere neob-
medzené nápoje (voda, biele a červené 
víno, nealkoholické nápoje), zmrzlina • all 
inclusive bar 10:00 - 24:00 hod. s nápojmi 
neobmedzene: káva, čaj, voda, nealkoho-
lické nápoje • plážový servis v cene (2 le-
žadlá 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 » 21

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  Bellaria
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HOTEL TYC

Poloha: stredisko Torre Perdrera • 15 m od 
pláže • 7 km centrum Rimini • 18 km aquapark 
Atlantica Cesenatico • 3 km Italia in Miniatura 

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

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • výťah • bar • reštaurácia s vý-
hľadom na more • wifi (zdarma) • vírivka a ho-
telové bicykle (zdarma) • parkovanie pri hoteli 
(zdarma, k dispozícii podľa obsadenosti)

Stravovanie: formou all inclusive light 

Pláže: priamo pri hoteli sa nachádza najkrajšia 
piesočnatá pláž „Bélaburdéla“ s  pozvoľným 
vstupom do mora • plážový volejbal

Šport a zábava: na pláži mini bazén s mor-
skou soľou (za poplatok) • moderný poscho-

dový bar • plážový volejbal a futbal • wifi

all inclusive light raňajky formou bufe-
tu • obedy a  večere 

formou bohatého bufetu • počas obeda 
a  večere neobmedzene nápoje: voda, čer-
vené a  biele víno, kola, oranžáda • all 
inclusive bar  v čase 10:00 - 22:00 hod. po-
núka neobmedzene:  vodu, rôzne nealko-
holické nápoje (džúsy, kolu, oranžádu, citro-
nádu, kávu, čierny čaj, kapučíno) • možnosť 
bezlepkovej stravy (nahlásenie vopred) • 
plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 slneč-
ník na izbu)

 bonus ako bonus obdržíte 
od hotela darčekovú 

plážovú tašku, ako aj zapožičanie 1 plážovej 
osušky na dospelého, či využitie vírivky 
a zapožičanie hotelových bicyklov zdarma.

Cenník » 21

TYC hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tyc-hotel.it

Naša mienka: najlepšia voľba vašej tohtoročnej 
dovolenky, kde si užijete pohodlie i zábavu, je ho-
tel TYC. Naša novinka, ktorá leží priamo pri pláži  
a plážovej promenáde, patrí k vyhľadávaným ho-
telom na jadranskom pobreží. Okrem kvalitných 
služieb a bohatej bufetovej stravy hotel ponúka 
aj ďalšie možnosti, ako si spríjemniť chvíle so 
svojimi najbližšími. Na krásnej pláži nájdete po-
nuku rôznych aktivít pre deti i dospelých a skvelý 
beach bar. V hoteli si môžete požičať bicykle, či 
využiť vírivku a  v  okolí nájdete široké spektrum 
zábavy alebo nákupných a zábavných možností.

tug Torre Pedrera
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Poloha: hotel sa nachádza v živom stredisku 
Rimini, iba 100 m od piesočnatej pláže • 21 
km od San Marina

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

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• výťah • miestnosť na odkladanie kufrov • bar 
• reštaurácia • klimatizácia  a wifi v  spoloč-
ných priestoroch • parkovanie (za poplatok, 
kapacita obmedzená)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: na atrakcie bohatá piesočnatá pláž, 
vhodná aj pre malé deti a neplavcov • vodné  
a plážové športy, plážové hry a atrakcie  pre 
deti i dospelých

Šport a  zábava:  keďže sa hotel nachádza 
takmer v srdci samotného strediska Rimini, 
nájdete tu rôzne atrakcie, rušné uličky plné 
rôznych obchodíkov, barov, reštaurácií, ale i 
pokojné miesta na relax či cyklistiku

 all inclusive raňajky formou bufe-
tu • obedy a  večere 

(polievka, servírované 2-chodové menu, 
zeleninový bufet, dezert alebo ovocie) • 
počas jedál neobmedzene: voda, nealko-
holické nápoje, červené alebo biele víno • 
v hotelovom bare v čase 10:00 - 22:00 hod. 
neobmedzene: voda, biele a červené víno, 
pivo, nealkoholické nápoje, vodka, káva s 
mliekom • plážový servis v cene (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu)

Cenník » 20

Splendor hotel  

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

Naša mienka: a je tu nefalšovaná cenová bom-
ba! Neuveriteľná ponuka v centre Rimini - to je 
hotel Splendor. Hotel ponúka ubytovanie až pre 
dve deti zdarma. Zaiste vás osloví tiež skvelá 
poloha hotela, a to len na skok od peknej pie-
sočnatej pláže a zároveň neďaleko historického 
centra príjemného mesta Rimini. Poďte s nami 
spoznať jeho uličky posiate množstvom obcho-
díkov, talianskych reštaurácií a kaviarní alebo 
tiež pokojnejšie zákutia na romantickú podve-
černú prechádzku vo dvojici. Okrem Rimín vám 
odporúčame výlet do 30 km vzdialeného leto-
viska Cesenatico, kam sa dá ľahko dostať miest-
nym autobusom. Tu sa nachádza úžasný vodný 
park Atlantica.

Rimini
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Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

VODNÝ PARK ATLANTICA: Len pre našich 
zákazníkov ponúkame vstup za zvýhodnenú 
cenu do akvaparku Atlantica v Cesenaticu, 
ktorý vám rada ponúkne naša miestna de-
legátka. Vo vodnom parku Atlantica nájdete 
6 fantastických bazénov a viac ako 1 000 
metrov bláznivých toboganov! Tri tobogany 
Anaconda začínajú z veže vysokej 15 metrov 
a pohybujú sa vo vírivej a vzrušujúcej jazde 
viac ako 400 metrov. Adrenalín zažijete na 
tobogane Kamikaze, ktorého klesanie so 
sklonom 60% vám rozpumpuje krv v žilách. 
Tobogan Morbida je o niečo pomalšia, ale 
zato vzrušujúcejšia jazda. Detská vlna je ide-
álnou atrakciou pre vaše malé deti, ktoré sa 
môžu bezpečne zabaviť v tomto krásnom 
bazéne, tiež si môžu vychutnať niekoľko 
mini šmýkačiek a striekajúcich fontán. Vlno-
vý bazén ponúka tri rôzne pohyby umelých 

vĺn. Uprostred bazéna sa objaví atol, kde sa 
konajú každodenné predstavenia a aktivity. 
Lenivá rieka je ideálna pre tých, ktorí si chcú 
medzi atrakciami oddýchnuť a načerpať 
nové sily na ďalšie zážitky. Na lenivej rieke 
sa plavíte člnom, ktorý vás prevedie viac ako 
kilometer dlhou nezabudnuteľnou krajinou. 
Urobte radosť svojim deťom a prídite sa za-
baviť do vodného parku Atlantica.

WWW.ATLANTICACESENATICO.COM

tuh
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej plá-
ži v malebnom meste Pesaro • skvelá polo-
ha - len 10 min. pešo do historického centra  

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

Vybavenie hotela:  vstupná hala s  recep-
ciou a  posedením • výťah • klimatizácia 
v spoločných priestoroch • reštaurácia s vý-
hľadom na more • bar • parkovanie  (za po-
platok v závislosti od kapacity) • wifi v spo-
ločných priestoroch (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, vhodná pre malé deti 
a neplavcov • ihrisko pre plážový volejbal

Šport a zábava: stredisko Pesaro je známe 
množstvom cyklochodníkov a  turistických 
trás, prekrásnou historickou časťou a pev-
nosťou • okrem športu môžete navštíviť 
opevnené stredoveké mesto Urbino, hrad 
Gradara, či vydať sa na vínnu cestu • v cen-
tre mesta nájdete Rossiniho dom • mesto  je 
počas leta veľmi živé a  usporadúva rôzne 
slávnosti a festivaly

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

re servírované (možnosť výberu z  2 dru-
hov jedál) • bufetový výber: polievka, 
šaláty, dezerty • počas jedál: voda, ¼l bie-
leho alebo červeného vína alebo pohár 
piva • v čase 10:00 - 22:00 hod. v hotelo-
vom bare neobmedzene: voda, biele a 
červené víno, pivo, džúsy, čaj, káva s mlie-
kom, kapučíno • plážový servis v cene (2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu) 

Cenník » 20

President‘s hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelpresidentspesaro.com-italia.com

Naša mienka: hotel President´s sa nachádza na 
pešej promenáde priamo pri pláži v malebnom 
historickom meste Pesaro, len 10 minút chôdze 
od historického centra. Piesočnaté pláže sa tiah-
nu pozdĺž celého mesta a siahajú až do vedľaj-
ších mestečiek. Z hotela môžete podnikať výle-
ty na bicykloch a spoznávať tak krásy tunajšieho 
regiónu, keďže stredisko je bohaté na početné 
cyklotrasy. Hotel President´s ponúka príjemne 
zariadené izby, reštauráciu s výhľadom na more. 
Na pláži máte možnosť využiť vodné športy, ale 
hlavne pohodu pri nasávaní slnečných lúčov. 

tug  Pesaro
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n
Poloha: hotel sa nachádza v obľúbenom, 
turistami vyhľadávanom  stredisku Cesena-
tico • iba 350 m od pláže  

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek • klimatizácia • trezor • wifi (za popla-
tok) • TV • telefón • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
WC, sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s recep-
ciou • výťah • TV kútik • bar s posedením  • 
hotelová reštaurácia • terasa s posedením  • 
klimatizácia • wifi pripojenie v areáli hotela 
(za poplatok) • parkovanie zdarma (počet 
miest obmedzený) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: pekná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora sa nachádza cca 350 m 
od hotela

Šport a zábava: požičovňa bicyklov • det-
ské ihrisko • atrakcie na pláži • široká ponuka 
zaujímavých fakultatívnych výletov a exkur-
zií do okolia

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

re formou bufetu vrátane nápojov (voda, 
víno alebo pivo, soft drinky pre deti) • v 
čase 10:00-21:00 hod. neobmedzene 
voda, biele a červené víno, pivo, nealko-
holické nápoje (oranžáda, cola, džús), 
káva s mliekom podávané v hotelovom 
bare • neobmedzený vstup do bazénov 
na pláži so šmykľavkami a atrakciami 
pre deti Diamanti Beach Village • plážo-
vý servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu) 

WWW.DIAMANTICESENATICO.IT

Cenník » 20

Arno hotel  

oficiálne hodnotenie: **

webstránka: www.hotelarnocesenatico.com

Naša mienka: s veľkou radosťou vám predstavu-
jeme hotel Arno ležiaci v blízkosti centra strediska 
Cesenatico a zároveň iba niekoľko minút autom 
od vodného sveta s atrakciami pre deti Water Park 
Atlantica Cesenatico. Arno je tou správnou voľbou 
vďaka pomeru nízkej ceny a skvelých služieb, kto-
rú svojim klientom ponúka. Veľmi veľkým lákad-
lom je rovnako neobmedzený vstup do bazénov 
so šmykľavkami a rôznymi atrakciami pre deti pria-
mo na pláži Diamanti Beach Village. Zavítajte do 
hotela Arno spolu s nami.

tug Cesenatico
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 Istria je najväčším polostrovom s veľmi 
členitým pobrežím v severnom Jadrane, 
kde návštevníkov čakajú dobre vybudo-
vané turistické strediská skryté v boha-
tej zeleni stromov. Patrí k najpôvabnej-
ším oblastiam Chorvátska s jedinečnou 
kultúrou. Je známa nielen nádherným 
členitým pobrežím, ale aj vnútrozemím 
so zelenými kopcami, jazerami a  úrod-
nými nížinami. Malebné vnútrozemie 
je navštevované turistami menej, avšak 
hornatá krajina, liečivé pra-
mene, vínne cesty a  stre-
doveké mestá z  neho robia 
jednu z  najzaujímavejších 
oblastí Chorvátska. Zrúcaniny 
rímskych stavieb, staré benát-
ske prístavy, pláže, lesy, vinice 
a  rázovité mestečká dodajú 
vašej dovolenke ten pravý ná-
dych. K veľkej popularite istrijských 
letovísk prispievajú bohaté rekreač-
né činnosti, od  kúpania, opaľovania až 
po  náročnejšie športové aktivity. Pláže 
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

Umag
Obľúbené letovisko je vďaka svojej polohe na seve-
rozápade Chrovátska považované za vstupnú bránu 
do Istrie. Staré mesto s dláždenými úzkymi uličkami 
a pobrežie lemované pôvabnými zálivmi priťahujú 
pozornosť mnohých návštevníkov Istrie. Okrem 
výnimočne krásnych pláží je Umag preslávený aj 
prístavom a svetoznámym tenisovým centrom, v 
ktorom sa každoročne odohráva uznávaný turnaj 
Croatia Open. 

Duga Uvala
Pokojné letovisko Duga Uvala leží na juhovýchodnej 
strane Istrijského polostrova, 3 km od dedinky Krnica 
a 17 km od strediska Medulin. Je pomerne neznáme 
a turistov láka najmä svojou nedotknutou prírodou 
a podmienkami vhodnými na vodné športy. 

Rabac
 „Perla“ kvarnerského pobrežia, aj tak zvyknú nazývať 
letovisko Rabac. Je to malý prístav, rybárske mesteč-
ko, veľmi rušné a hojne navštevované stredisko na 
juhovýchodnom pobreží Istrie. V súčasnej dobe je 
veľkým športovým centrom - nachádzajú sa tu dve 
športové strediská ponúkajúce širokú škálu športo-
vých služieb. Zároveň je Rabac známy najmä vďa-

ka čistému moru a prekrásnym plážam s vysokým 
štandardom služieb, ocenených Modrou vlajkou. 
Mestečku dominuje pobrežná promenáda, kde sa 
miešajú rôzne vône, chute a farby, reštaurácie s is-
trijskými pochúťkami, kaviarne či cukrárne s letnými 
terasami.  

Krk - Njivice, Malinska, Punat
Insula Aurea alebo „Zlatý ostrov“ je meno, ktoré 
ostrov Krk dostal ešte v dávnych časoch. Nachádza 
sa v  Kvarnerskom zálive a  je najväčším ostrovom 
Jadranu. Ako jeden z  mála je spojený s  pevninou 
mostom. Rozmanitosť reliéfu a  priaznivé klimatic-
ké podmienky prispeli k rozmanitosti tunajšej flóry. 
Rastú tu stovky rastlinných druhov. V centrálnej a zá-
padnej časti ostrova prevažujú lesy. Najmä tie boro-
vicové, čoho dôkazom sú i mestečká Njivice, Malin-
ska a Punat, ktoré sú vskutku malebnými letoviskami 
s nádhernými plážami, výnimočne modrým morom 
a zátišiami borovicových stromov.

Rab
Ostrov ležiaci v Kvarnerskom zálive s členitým po-
brežím a množstvom zátok a zálivov je obľúbeným 
miestom turistov. Historické mesto Rab leží v jeho 
južnej časti. Na polostrove Lopar nájdete v zátoke 

Crnika unikátnu 1,5 km dlhú Rajsku plažu s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora. 

Crikvenica a Selce
Crikvenica - srdce Kvarneru v severnej časti Kvarner-
ského zálivu patrí k  najvýznamnejším strediskám 
cestovného ruchu na  pobreží Jadranu. Crikvenic-
ká riviéra, ktorá sa tiahne  na  severe od  Jadrova až 
po Selce, je povestná mimoriadne krásnym pobre-
žím. Necelé 3 km od Crikvenice, v malebnej zátoke 
so štrkovými plážami, ležia Selce obklopené boha-
tou vegetáciou. Sú ideálnym miestom pre rodinnú 
dovolenku. Môžete sa prejsť po promenáde pozdĺž 
mora alebo sa zúčastniť rôznych zábavných, kultúr-
nych a  športových slávností, ktoré toto príjemné 
stredisko ponúka. 

Novi Vinodolski
leží len 9 km od Crikvenice, oproti ostrovu Krk. Mesto 
a jeho okolie oplývajú kultúrnymi pamiatkami a prí-
rodnými krásami. Dušou strediska sú pozostatky 
kultúrneho dedičstva: frankopanský kaštieľ s vežou, 
katedrála a kostolík. Popri príjemnej živej hudbe si 
vychutnáte dobré jedlo a  víno. Vďaka prekrásnym 
plážam a kultúrnemu a  spoločenskému životu sa 
mestečko radí medzi atraktívne letoviská pobrežia. 

Pržene ribice Polievka z „morských plodov“

Rabac

Umag

Crikvenica - Selce

Njivice

Novi Vinodolski

Punat

Lopar

Malinska

Pula Duga Uvala
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Poloha: hotelové zoskupenie 3 hotelov (Mi-
mosa - Lido Palace, Hedera a Narcis, v našej 
ponuke Mimosa a Hedera) v  úchvatnom 
zelenom zálive Maslinica obklopenom oli-
vovníkmi, cyprusovými 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 obchodí-
kov, barov a  reštaurácií • cez letovisko pre-
máva prázdninový vláčik • 2 km od staroby-
lého mestečka Labin s malebnými uličkami 
a renesančnou a barokovou architektúrou 

Ubytovanie: ponúkame vám 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek a orien-
táciou na park (bez balkónu) v hoteli Hede-

ra • 2-lôžkové superior izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek s  balkónom a  orientáciou 
na  more v hoteli Hedera • 2-lôžkové supe-
rior  izby s  možnosťou 1, resp. 2 prísteliek 
s balkónom a orientáciou na more v hoteli 
Mimosa - Lido Palace (za príplatok) • vybave-
nie spoločné pre všetky typy izieb: klimati-
zácia • telefón • sat TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a  WC) • 
sušič na vlasy • trezor (zdarma) • chladnička

Vybavenie hotelov: centrálna recepcia 
v hoteli Mimosa • vlastná recepcia v každom 
z hotelov • zmenáreň • výťah • klimatizovaná 
reštaurácia a aperitív bar v každom hoteli • 
dva vnútorné bazény s morskou aj sladkou 
vodou (uzatvorené počas mesiacov júl, au-

Hedera 
hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.maslinica-rabac.com

Mimosa - Lido Palace hotel

oficiálne hodnotenie: ****
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 Mi-
mosa. Na pláži ocenenej Modrou vlajkou za čisto-
tu si zaručene vychutnáte vytúžené chvíle oddy-
chu, zatiaľ čo sa vaše ratolesti zabavia v detskom 
miniklube. Pláž a  promenáda žijú veselým den-
ným i nočným životom, a  tak o zábavu nebude 
núdza. Po chutnej večeri vám určite padne vhod 
prechádzka po  promenáde, ktorá vás privedie 
priamo do centra Rabacu. A isto nevynechajte vý-
let do Labinu - mestskej pamiatkovej rezervácie. 

Rabac

izba Hedera superior

izba Mimosa superior
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gust) • dva vonkajšie bazény (jeden z  nich 
s hydromasážou) • letná terasa s grill barom 
• ležadlá pri bazéne a  grill bare (zdarma) • 
detský bazén • tobogan na pláži (za popla-
tok) • predajňa suvenírov • tanečná terasa • 
atraktívne hudobné večery v hoteli Hedera 
a reštaurácii Conca d´Oro • wifi vo verejných 
priestoroch (zdarma) • kadernícky salón • 
v  blízkosti supermarket • parkovisko pred 
hotelmi (zdarma)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
formou švédskych stolov • počas večere ná-
poj v cene (0,2l voda, džús, pivo alebo víno) • 
pre deti 6-12 rokov sa v miniklube v termíne 
14.06.-06.09. vo vyhradených hodinách po-
dáva malý snack a nápoj • možnosť doob-
jednania obedov (za príplatok)

Pláže: rozsiahla kamienková pláž s  po-
zvoľným vstupom do  mora • pláž oce-
nená Modrou vlajkou za čistotu • ležadlá 
pri  grill bare zdarma • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) • sprchy na pláži 
  
Šport a zábava: vodné športy - požičovňa 
člnov, kanoe, surfov • škola potápania • teni-
sové kurty a fitnes (za poplatok) • wellness 
centrum Camellia - masáže, sauny (fínska a 
turecká), solárium (za poplatok) • stolný te-
nis • minigolf • požičovňa áut • ihriská pre 
loptové hry • počas letných prázdnin (júl 
- august) hotelový animačný program • mi-
niklub 6 -12 r.

Cenník » 3, 4

tug

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v pokojnej zátoke rovnomenného 
letoviska • pri krásnej prírodnej pláži • 20 km 
od historického mesta Pula s rímskym amfite-
átrom a množstvom krivoľakých kamenných 
uličiek

Ubytovanie: depandance: 2-lôžkové izby s 
orientáciou na morskú stranu a možnosťou 1 
prístelky • rodinné izby (1 miestnosť) až pre 5 
osôb (1x poschodová posteľ) • hotel: 2-lôžko-
vé izby typu štandard s možnosťou 1 prístelky 
pre dieťa do 12r. • rozlohovo väčšie hotelové 
izby štandard+ s možnosťou až 2 prísteliek a 
s výhľadom na more (za príplatok) • vybave-
nie pre všetky typy izieb: SAT TV • klimatizá-
cia • chladnička (na vyžiadanie, za poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a 
WC) • balkón

Vybavenie hotela: areál pozostáva z hlav-
nej budovy a priľahlých depandance, hlavná 
budova je s depandance prepojená nadzem-
ným tunelom • klimatizovaná vstupná hala 

s recepciou v hlavnej budove • wifi v spolo-
čenských priestoroch • reštaurácia • bar a ka-
viareň • vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne (zdarma) • krytý bazén (sezónne 
otvorený) • záhrada • terasa • fitnes • parkovis-
ko (zdarma obmedzený počet miest, ostatné 
za poplatok)

Stravovanie: plná penzia – raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov s nápojmi 
(čaj, káva, voda, soft drinky, pivo a víno) • nára-
mok s čipom na čerpanie stravovacích služieb 
obdržia hostia pri príchode

Pláže: iba 100 m od krásnej prírodnej, okruh-
liakovej pláže, ktorá je obklopená stredomor-
skou vegetáciou • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok)

Šport a zábava: tenis • minigolf • fitnes cen-
trum • detské ihrisko • požičovňa bicyklov

Cenník » 2

Duga Uvala hotel a depandance

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

Naša mienka: hotelový areál Duga Uvala je 
ideálny na strávenie príjemnej dovolenky 
uprostred krásnej prírody. V pokojnej zátoke s 
okruhliakovou plážou obkolesenou lesom ih-
neď zabudnete na uponáhľanosť a hluk miest. 
Ak zatúžite po rozptýlení, môžete sa zabaviť pri 
športových aktivitách a hotelovom programe, 
alebo sa vydať do krásneho historického mesta 
Pula, známeho najmä rímskym amfiteátrom z 1. 
storočia n. l., vzdialeného iba 20 km. Alebo sa 
oddajte iba príjemnej relaxácii v objatí prírody 
pri priezračnom mori. 

tuhvDuga Uvala
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Poloha: apartmány Polynesia Plava Laguna  
ako súčasť turistického rezortu sa nachádzajú 
len 3 km od mesta Umag • rezort sa nachádza 
priamo pri pobreží lemovanom rôznymi typ-
mi pláží • vzdialenosť apartmánov od mora je 
100-400 m v závislosti od typu apartmánu

Ubytovanie: 2-lôžkové štúdiá (1 miestnosť) 
• apartmán 1/2+1 s  možnosťou 1 prístelky 
(za príplatok) • apartmány 1/2+2 a 1/2+3 pre 
4 -5 osôb • kuchynský kút so základnou výba-
vou v štúdiu i v apartmáne • kávovar • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou 
a WC) • terasa alebo balkón • v apartmánoch 
pre 3 a  viac osôb obývačka s  rozkladacím 
gaučom (slúži ako prístelka) • sat TV • telefón

Vybavenie rezortu: recepcia • hlavná reštau-
rácia • reštaurácia s rýchlym občerstvením pri 
pláži • snack bar na pláži •  pizzeria pri bazéne 
• kaviarne • vonkajší bazén s rozlohou 1000m² 
• detský bazén • informačné centrum • parko-
vanie v areáli (za poplatok) • wifi a internetový 

kútik na recepcii (za poplatok) • supermarket • 
požičovňa bicyklov

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

Pláže: kamienková pláž • dláždená pláž • pláž 
vyhradená pre domácich miláčikov • ležadlá a 
slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: areál ponúka širokú paletu 
športov zdarma: streetbasketball • boccia • 
mini bowling • strelnica • stolný tenis • bežec-
ká trať a aktivity za poplatok: tenisové kurty 
s  tenisovou školou • multifunkčné športové 
ihrisko • motorizované vodné športy a potá-
panie • plážový volejbal • jazdiareň • minigolf 
• požičiavanie bicyklov • detské ihriská • počas 
letných prázdnin (júl - august) hotelový ani-
mačný program pre deti a dospelých • mini- 
klub pre deti vo veku 5-12 rokov

Cenník » 2

Polynesia  
Plava Laguna apartmány

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

Naša mienka: apartmány Polynesia Plava Laguna 
zasadené do  borovicového parku vám poskyt-
nú súkromie a zároveň pohodlie a dostatok času 
na  zábavu v  ideálnej kombinácii so stravovaním 
formou polpenzie. Areál ponúka program pre deti 
aj dospelých, vychýrená tenisová škola a kurty pri-
tiahnu pozornosť nádejných športových hviezd. 
Okrem pláží ocenených Modrou vlajkou vás rezort 
nadchne aj najväčším bazénom v Umagu a bazé-
nom určeným pre najmenších návštevníkov. 

tug Umag
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Poloha: v  borovicovom lesoparku na  po-
lostrove Kačjak (Dramalj) • cca 5 km od ob-
ľúbeného mestečka Crikvenica s pestrým 
spoločenským vyžitím •  cca 100 m  od  ka-
mienkovej pláže (v  závislosti od  polohy 
pavilónu), prípadne vybetónovaných alebo 
prírodných platní na slnenie 

Ubytovanie: jednoducho, ale účelne zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou prístelky 
v dvojpodlažných pavilónoch • väčšina izieb 
s  balkónom a  posedením •  vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC)

Vybavenie pavilónov: centrálna budova 
s  recepciou •  wifi na  recepcii • reštaurácia 
s  terasou s výhľadom na more •  TV miest-
nosť • obchodík • aperitív bar s letnou tera-
sou • parkovisko (zdarma) 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou chutných švédskych stolov • nápoje 
k večeri (víno, pivo, nealko) 

Pláže: kamienková a štrková pláž s pozvoľ-
ným vstupom do  mora cca 100 m od  pa-
vilónov  • pláž vhodná pre deti i  neplavcov 
•  prírodné a  betónové platne na  slnenie 
• FKK  pláž • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
• bar pri pláži

Šport a  zábava: tenisové centrum •  mini-
golf •  detské ihrisko •  stolný tenis •  pozdĺž 
pobrežia polostrova množstvo chodníčkov 
vhodných na prechádzky • ponuka fakulta-
tívnych výletov za krásami Chorvátska, ako 
napríklad vyhľadávané Plitvické jazerá 

Cenník » 1

Kačjak pavilóny

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naša mienka: pavilóny sú stálicou v našej ponu-
ke už niekoľko rokov a získali si medzi návštev-
níkmi veľkú obľubu. Svedčia o tom každoročne 
sa vracajúci stáli klienti. Jednotlivé pavilóny 
sa nachádzajú v  pokojnom a  príjemnom pro-
stredí mediteránskej zelene s prirodzeným tie-
ňom a obklopené sú krištáľovo čistým morom 
s  romantickými zátokami. Cenovo výhodné 
pavilóny Kačjak potešia všetky vekové kategó-
rie, predovšetkým však rodiny s  deťmi, ktoré 
vyhľadávajú pekné pláže s  miernym vstupom 
do mora a kvalitné stravovacie služby. 

tuhCrikvenica
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Poloha: v blízkosti centra obľúbeného a stá-
le viac turistami vyhľadávaného letoviska 
Selce • neďaleko promenády s množstvom 
kaviarní, reštaurácií, cukrární, barov a  ob-
chodíkov so suvenírmi •  cca 100 m  od  ka-
mienkovej a kamienkovo-piesočnatej pláže 
s  miernym vstupom do  mora, vhodnej aj 
pre deti, vybavenej ležadlami a  slnečníkmi 
(za poplatok)

Ubytovanie: našim klientom ponúkame 
ubytovanie pavilónového typu: 2-lôžko-
vé jednoducho, ale účelne zariadené izby 
s možnosťou 1 prístelky v pavilónoch • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• balkón s posedením

Vybavenie pavilónov: klienti využívajú 
recepciu hotela Slaven s pohodlným pose-
dením • wifi pripojenie na  recepcii •  trezor 
na  recepcii (za  poplatok) •  klimatizovaná 
hotelová reštaurácia • a´la carte reštaurácia 
Rokan • slnečná hotelová terasa s výhľadom 

na  more •  aperitív bar s  kaviarňou a  pose-
dením •  TV miestnosť • parkovanie v  areáli 
(zdarma pre hotelových hostí)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov • nápoje k  večeri 
(víno, pivo, nealko) 

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 
• atrakcie pre deti (za  poplatok) •  bohatá 
ponuka vodných športov na pláži - paragli-
ding, jazda na  banáne alebo kolese ťaha-
nom za  motorovým člnom (za  poplatok) 
•  tobogan (za poplatok) • potápačské cen-
trum (za poplatok)

Cenník » 2

Slaven 
pavilóny

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naša mienka: pavilóny Slaven v atraktívnom pro-
stredí centra Seliec vás túto sezónu privítajú v 
novšom šate. Ich veľkou výhodou je blízkosť pláže 
s  pestrou ponukou vodných športov a  miernym 
vstupom do mora, čo poteší najmä rodiny s malý-
mi 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, kto-
rí si chcú vychutnať atmosféru prímorského leto-
viska, ale aj pre tých, ktorí chcú spoznávať okolie.

tuh Selce
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Poloha: na prekrásnom ostrove Krk v maleb-
nom mestečku Njivice • hotel priamo pri mori 
na širokej promenáde • len 200 m od centra 
mestečka Njivice • ostrov Krk ako jeden z mála 
ostrovov v Chorvátsku je spojený s pevninou 
mostom

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky (bez balkónu) • balkón a 
orientácia park (za príplatok) • 2-lôžkové izby 
s výhľadom na more (za  príplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • sat TV • telefón • wifi pri-
pojenie • klimatizácia • minibar (za poplatok)  

Vybavenie hotela: priestranná recepcia • 
trezor - na recepcii (za poplatok) • lobby bar 
s  terasou • wifi v  spoločenských priestoroch 
hotela • klimatizovaná reštaurácia • lounge 
bar Veya so štýlovou terasou priamo pri mori 
• pizzeria Bukaleta • konferenčná miestnosť • 
TV miestnosť • kadernícky salón • obchod so 
suvenírmi • ambulancia • parkovanie zdarma

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou chutných švédskych stolov • nápoje 
k večeri (pivo, víno, nealko)

Pláže: v bezprostrednej blízkosti hotela krás-
ne kamienkové pláže s pozvoľným vstupom 
do  mora • pláž ocenená Modrou vlajkou 
za čistotu mora a kvalitu služieb • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • lounge bar Plava terasa s  neza-
budnuteľným výhľadom na  Kvarnerský záliv 
• bohatá ponuka vodných športov na pláži - 
vodné bicykle, skútre, jazda na banáne, kolese 
ťahanom za motorovým člnom a mnohé ďal-
šie (za poplatok) • pestrý hotelový animačný 
program • živá hudba a  večerný program • 
požičovňa bicyklov • cyklotrasy v okolí • hneď 
pri hoteli sa nachádza atraktívny park s det-
ským ihriskom

Cenník » 3

Aminess Veya hotel

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

Naša mienka: opäť vám ponúkame obľúbený hotel 
Aminess Veya, ktorí ste po minulé sezóny poznali 
pod názvom Jadran. Začlenením sa do známej siete 
Aminess ešte zlepšil svoje služby. Rodinná atmosfé-
ra, jedinečná krása pobrežia a  pohľad na  azúrové 
vody Kvarnerského zálivu splnia vaše dovolenkové 
predstavy - posedenie pri živej hudbe, západ slnka 
pri dobrom víne, romantické prechádzky či obja-
vovanie prírodných krás a histórie ostrova. Na pláži 
pred hotelom si v  lounge bare rezervujte jedno z 
pohodlných ležadiel s baldachýnmi a s obľúbenou 
knihou v ruke relaxujte pri šume morských vĺn.

tugKrk, Njivice
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Poloha: na severozápade ostrova Krk v obľú-
benom letovisku Njivice, cca 500 m od samot-
ného centra • 50 m od mora, hotel od mora 
oddelený miestnou, málo frekventovanou 
komunikáciou 

Ubytovanie: 2–lôžkové izby typu komfort 
bez balkónu s možnosťou 1 prístelky • balkón 
(za príplatok) • balkón a orientácia na more (za 
príplatok) • 2–lôžkové izby typu superior s bal-
kónom a možnosťou 1-2 prísteliek (vo forme 
rozkladacieho lôžka) - za príplatok • izby typu 
superior s orientáciu na more (za príplatok) • 
sat TV • klimatizácia • telefón • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC) 
• sušič na vlasy

Vybavenie hotela: hotel tvorený 2 prepo-
jenými budovami I. a II. • vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • trezor na recepcii (za 
poplatok) • výťah • reštaurácia s oddelenou 
časťou „Mirami“ pre deti • lobby bar s terasou 
• spoločenská miestnosť • hotelové animácie • 

detská herňa • kaderníctvo • wifi v spoločen-
ských priestoroch zdarma • parkovisko zdarma 
(obmedzený počet miest)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou chutných švédskych stolov • tematic-
ké večere • nápoje k večeri (pivo, víno, nealko) 

Pláže: betónové platne pred hotelom • krás-
ne kamienkové pláže s  pozvoľným vstupom 
do mora cca 400 m od hotela (pláž ocenená 
Modrou vlajkou za čistotu mora a kvalitu slu-
žieb) • ležadlá a slnečníky na pláži (za popla-
tok)

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis • 
minigolf • fitnes • detské vonkajšie ihrisko • živá 
hudba • tanečné večery • pizzeria Bukaleta • 
lounge bar Plava terasa s  nezabudnuteľným 
výhľadom na  Kvarnerský záliv • hotelový mi-
niklub Mirami • požičovňa bicyklov • úschovňa 
bicyklov • vodné športy na pláži (za poplatok)  

Cenník » 4

Aminess Magal hotel

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

Naša mienka: ostrov Krk sa teší stále väčšej obľube 
a my vám s radosťou ponúkame overený hotel 
Aminess Magal zo známej siete Aminess, ktorá 
je zárukou kvality svojich služieb. Nájdete ho vo 
vyhľadávanom letovisku Njivice, navštevovanom 
kvôli krásnym plážam oceneným Modrou vlajkou, 
čarovnej promenáde s množstvom reštaurácii, ob-
chodíkov a atrakcií. Samotný hotel pozostávajúci 
z dvoch prepojených budov ponúka ubytovanie 
v priestranných klimatizovaných izbách a chutnú 
stravu v hotelovej reštaurácii s oddelenou detskou 
časťou, čo isto ocenia najmenší dovolenkári.

tug Krk, Njivice

izba Superior



animácieanimácie

hotelovéhotelové

72 CHORVÁTSKO

Poloha: v centre letoviska Punat, pri viac ako 
2 km dlhej pobrežnej promenáde • v objatí 
zelene a parkov • 50 m od mora s jachtárskym 
prístavom • cca 200 m od najbližšej pláže 
(hotelový transfer na pláž) • cca 400 m od štr-
kových pláži s pozvoľným vstupom do mora 
- dostupné aj turistickým vláčikom • v blízkosti 
cyklotrasy 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby typu komfort s 1 
prístelkou • možnosť 2-lôžkových izieb typu 
komfort s balkónom (za príplatok) • izby typu 
superior s 1 - 2 prístelkami (rozkladacie lôžko 
pre 2 deti do 12r.) - za príplatok • balkón (za 
príplatok) • spoločné pre všetky typy izieb: 
LCD TV • klimatizácia • trezor • wifi • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchou a WC) • sušič na vlasy

Vybavenie hotela: komplex z 2 budov: kli-
matizovaná vstupná hala s 24-hodinovou re-
cepciou • reštaurácia • kaviareň s výhľadom na 
záliv • wifi zdarma • vonkajší bazén so sladkou 
vodou • detský bazén so šmýkačkou • terasa 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma • parkovanie 
zdarma (podľa dostupnosti) • kaderníctvo, 
masáže, manikúra (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: kamienková pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora cca 200m od hotela (hotelový 
transfer na pláž) • v blízkosti aj upravené betó-
nové plochy na slnenie • slnečníky a  ležadlá 
na  pláži (za poplatok) • turistický vláčik pre-
mávajúci v hlavnej sezóne aj na vzdialenejšie 
pláže (za poplatok)

Falkensteiner  
Park Punat hotel

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

Naša mienka: ak milujete bezstarostné letné dni, 
priezračne modré more, typickú mediteránsku 
prírodu, vôňu píniového lesíka a chvíle pokoja, 
tak hotel Park Punat zo známej hotelovej siete 
Falkensteiner, je tou správnou voľbou práve pre 
vás. Leží priamo v centre mestečka Punat, pri 2 
km dlhej promenáde plnej obchodíkov, kaviarní 
a reštaurácií. Tento vkusne zrekonštruovaný hotel 
je obľúbený najmä vďaka chutnej a pestrej strave, 
a tak sú milovníci stredomorskej kuchyne srdeč-
ne vítaní. V detskom svete Falky Land hotel myslí 
aj na najmladších hostí. Ihrisko, vonkajší bazén s 
toboganom, záhrada s ležadlami a mnoho iných 
doplnkových služieb poteší každého dovolenkára.

Krk, Punat
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Šport a zábava: minigolf • stolný tenis • ae-
robic • detské ihrisko • tobogan • jedinečný 
detský svet Falky Land • animácie a celo-
denný program pre deti i dospelých (detská 
olympiáda, hľadanie pokladu, večerné show, 
živá hudba...) • požičovňa bicyklov (za popla-
tok) • vodné športy na pláži (za poplatok)

 all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov • lokálne alko a  nealko 
nápoje podávané počas obeda a večere 
(víno, pivo, voda, džús) • lokálne alko a ne-
alko nápoje podávané v bare v čase 10:00-
22:00 h. • káva, čaj • tematické večere • 
show cooking • uvítací nápoj • tobogan

Cenník » 4

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: na severozápade ostrova Krk • 15 km 
od  hlavného mesta ostrova Krk • v  blízkos-
ti promenády zvanej Rajská cesta, vedúcej 
z Malinskej do Njivic (cca 7 km) • 50 m od mora

Ubytovanie: 2-lôžkové štandardné izby 
s možnosťou 1 prístelky (s francúzskym bal-
kónom) • 2-lôžkové superior izby s možnos-
ťou 1 prístelky (priestorovo väčšie, 23-25m²) a 
s balkónom (za príplatok) • 2-lôžkové superior 
izby (25-27 m² ) až s 2 prístelkami s balkónom 
a orientáciou na morskú stranu (za príplatok) 
• klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC, sušič na vlasy) • sat TV • trezor 
• minibar (za poplatok)  

Vybavenie hotela: recepcia so vstupnou 
halou • reštaurácia • wifi v lobby (zdarma) • in-
ternetový kútik • aperitív bar • bazén s ležad-
lami • detský bazén • vnútorný bazén • taneč-
ná terasa s  výhľadom na  more •  tematické 
večery • TV miestnosť • salón krásy • wellness 
centrum  (vírivka • sauna • solárium, vitality 

bar - za poplatok) • obchodík so suvenírmi 
•  priestranná a  udržiavaná záhrada s  mož-
nosťou posedenia • parkovanie (za poplatok)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov • tematické večere • 
nápoje k večeri v neobmedzenom množstve 
(lokálne pivo, víno, 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: živá hudba • prírodný ba-
zén so šmýkačkou a nafukovacími preliezka-
mi • hotelové animácie • miniklub • športová 
hala cca 500 m • detské ihrisko • potápačské 
centrum • minigolf • bohatá ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • možnosť po-
žičať si kajak 

Cenník » 4

Malin hotel

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

Naša mienka: hotel Malin už niekoľko rokov víta 
hostí svojou rodinnou atmosférou a  kvalitnými 
4* službami. Patrí medzi obľúbené hotely, kde 
sa klienti opakovane radi vracajú i vďaka chutnej 
chorvátskej kuchyni. Na  pláž to je len minútku 
chôdze cez lesopark, užívať si môžete i vonkajší 
bazén a wellness. O večernú zábavu sa postará 
živá hudba v reštaurácii Mulino priamo na pláži. 
A keď si dosýta užijete slnečné dni pri nádherne 
priezračnom mori, a predsa by ste mali málo, tak 
od centra mestečka Malinska vás delí len 5-minú-
tová prechádzka. 

tuhKrk, Malinska
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n
Poloha: na ostrove Rab, v blízkosti mesteč-
ka Lopar • v obklopení borovicového lesíku 
• cca 200m od mora • pri známej Rajskej plá-
ži s jemným pieskom a dlhým pozvoľným 
vstupom do mora vhodným pre deti či ne-
plavcov • cca 12 km od historického mesta 
Rab • 500m od centra • plavba trajektom 
trvá z pevniny 15 minút 

Ubytovanie: útulne zariadené, klimatizova-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
v hoteli Sahara • sat TV • wifi • kúpeľňa so 
sprchovým kútom • francúzsky balkón

Vybavenie hotelového rezortu: rezort 
San Marino Sunny by Valamar pozostáva z 
hlavnej budovy a 5 priľahlých budov ( Plaža 
Family Hotel, Lopar Family Hotel, hotel Veli 
Mel, hotel Sahara a hotel Rab) • v hlavnej bu-
dove : centrálna reštaurácia • aperitív bar s 
priestrannou lounge terasou • wifi pripoje-
nie • parkovisko • každá ubytovacia časť má 
svoju vlastnú recepciu

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
formou švédskych stolov • nápoje k večeri 
(víno, pivo, voda, džús)

Pláže: 1,5 km dlhá pláž Rajska plaža s jem-
ným pieskom a pozvoľným vstupom do 
mora 200m od hotela • vhodná pre rodiny 
s deťmi i neplavcov • slnečníky a ležadlá na 
pláži (za poplatok) • sprchy na pláži • kabínky 
na prezliekanie • FKK pláž cca 1 km 

Šport a zábava: ihriská pre minifutbal, há-
dzanú, volejbal a basketbal • turnaje: plážo-
vý volejbal, mini futbal, basketbal • večerná 
zábava pre deti a minidisco • aktivity za 
príplatok v športovo-zábavnom centre „San 
Marino“ : tenis • pestrá ponuka vodných 
športov a atrakcii na pláži (vodné skútre, 
parasailing, kajaky, člny a šlapacie bicykle) 
• potápačské centrum a potápačská škola • 
tobogan • stolný tenis • minigolf

Cenník » 3

Sahara Sunny hotels by 
Valamar hotel

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

Naša mienka: Rajska plaža s jemnučkým pieskom je 
vychýrená pláž v letovisku Lopar a milovníci mora a 
vodných športov tú nájdu to, čo hľadajú. Rodiny s deť-
mi ocenia naozaj pozvoľný a bezpečný vstup do mora. 
Rezort San Marino Sunny resort by Valamar, ktorého 
je hotel Sahara súčasťou, ponúka všetko potrebné na 
strávenie aktívnej dovolenky: pohodlné ubytovanie a 
chutnú stravu formou polpenzie, rôzne športoviská v 
športovo-zábavnom centre „San Marino“ a tak aktivitu 
„šitú na mieru“ si tu nájde naozaj každý.

tuh Rab, Lopar
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Poloha: hotelový rezort priamo pri pre-
krásnej dlhej pláži s  pozvoľným vstupom 
do mora • na okraji mestečka Novi Vinodolski 
• cca 3 km od samotného centra letoviska 

Ubytovanie: v hoteli 5*: Junior suity – mo-
derné klimatizované 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou prístelky (vhodnej až pre 2 deti do 12 
rokov) • balkón • LCD sat TV • internet • mini-
bar (za poplatok) • telefón • kúpeľňa s vaňou 
a  sprchovým kútom a  WC • sušič na  vlasy • 
k dispozícii na izbe župan a papuče • vyhrie-
vaná podlaha • v apartmánoch typu de luxe 
a  premium 4* -  pre 2-5 osôb: 1-2 spálne • 
priestranná obývačka s  plne vybavenou 
kuchyňou • klimatizácia • sat TV • telefón • tre-
zor • internet • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou 
a WC, sušič na vlasy • balkón, resp. terasa

Vybavenie rezortu: hlavná hotelová budo-
va so vstupnou halou a recepciou • wifi pri-
pojenie v spoločenských priestoroch • hlav-
ná reštaurácia ENJOY • a la carte reštaurácia  
CHIC (nutná rezervácia) • ázijská reštaurácia 
KAMPAI (nutná rezervácia) • lobby a  lounge 
SKY bar s bazénom na panoramatickej terase 
• štýlový lounge bar a bazén SPLASH s ležad-
lami a  baldachýnmi • nočný luxusný loun-
ge bar EIGHT s  letnou terasou a  výhľadom 
na  more • bazénový komplex SEA BREEZE 
s  pool a  snack barom • Kids Town – detské 
letné mestečko na  ploche 4000 m² - pre 
deti do  12 rokov, s  bazénmi, ihriskami, dre-
venými domčekmi, vnútornými aj vonkaj-
šími priestormi na hranie a  zábavu, rodinná 
reštaurácia a  cafe bar • Novi SPA centrum 

Wyndham Grand Novi  
Vinodolski Resort hotel a apartmány

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

Naša mienka: s potešením vám opäť ponúkame 
tento výnimočný rezort patriaci do prestížnej 
siete Wyndham Grand. Pokojne ho možno na-
zvať dovolenkovým mestečkom. Ohromí vás spa 
centrum s  prekrásnym výhľadom na  more. Pre 
rodiny s  deťmi sme pripravili apartmánový typ 
ubytovania s detským mestečkom a reštauráciou 
v blízkosti detských ihrísk a bazéna. Po večeri po-
zornosť vašich ratolestí upúta hotelový animačný 
program a minidiskotéka. Pokoj a  relax nájdete 
v tieni baldachýnu alebo na horúcom slnku v pool 
bare s chladeným nápojom a výhľadom na veľko-
lepý Jadran. Pobyt vo Wyndham Grand splní všet-
ky vaše dovolenkové sny a predstavy. 

vNovi Vinodolski

/

apartmán de luxe
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(deťom do 16 rokov je vstup k vnútorným ba-
zénom povolený len za nepriaznivého poča-
sia) - vnútorné a vonkajšie bazény s morskou 
vodou a vodnými atrakciami • vírivky s mor-
skou vodou • turecké kúpele, parný kúpeľ, 
fínska sauna • vnútorný 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 thalasso a hydro terapie, 
thajské masáže, kozmetické služby • strážené 
parkovanie (za poplatok) • kongresové a kon-
ferenčné priestory • nákupná galéria a korzo

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov v reštaurácii ENJOY 

Pláže: prekrásna hotelová kamienková pláž 
s  pozvoľným vstupom do  mora • slnečníky 
a  ležadlá na pláži (obmedzený počet) • plá-
žové osušky

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

Cenník » 3, 4

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

junior suite
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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 levanduľový 
ostrov Hvar, ktorý si nájde miesto 
vo vašom srdci. Nájdete tu i ideálne 
podmienky pre cyklistiku, potápanie, 
windsurfing či tenis. Ojedinelá kom-
binácia životom prekypujúcich stre-
dísk, nádherná príroda a  okúzľujúce 
pláže - to je len zlomok toho, čo Dal-
mácia 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

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 letovis-
kom a celosvetovo známym centrom jachtingu. 

Zadar 
Zadar je jedným z najväčších chorvátskych miest 
a  zároveň hlavným mestom severnej Dalmácie. 
Staré mesto si dodnes zachovalo malebný histo-
rický vzhľad. V centre Zadaru môžete objavovať 
svedectvá bohatej histórie regiónu, od antiky cez 
stredovek až po súčasnosť. Odráža sa v miestnej 
architektúre, ktorá reprezentuje všetky význam-
né umelecké štýly. Kreativitu a modernosť mesta 
odzrkadľujú najmä dve svetoznáme umelecké 
diela - Morský organ a svetelná inštalácia Pozdrav 
Slnku.

Petrčane
Pokojné letovisko Petrčane sa nachádza 12 km 
severne od Zadaru. Mestečko leží v objatí pínio-
vých lesov a krásneho mora s peknou mestskou 
plážou. Centrum kopíruje prímorská promenáda, 

ako stvorená na večerné prechádzky. Nájdete tu 
útulné reštaurácie a kaviarne s miestnymi špe-
cialitami, ktoré si tu môžete dopriať v sprievode 
jadranskych melódií. Petrčane ocenia najmä mi-
lovníci prírody, letných športov a cykloturistiky.  

Vodice
Početné pramene a studne, z ktorých sa vyvá-
žala voda ešte koncom 19. storočia, dali meno 
mestečku Vodice. Dnes  mimoriadne obľúbené 
a vyhľadávané letovisko Dalmácie leží len 13 km 
severne od Šibenika. Návštevnosť mestečka  rok 
od roka stúpa, za čo vďačí predovšetkým krásnym 
plážam, obľúbenej prístavnej promenáde a neo-
pakovateľnej atmosfére, ktorú každoročne dotvá-
ra pestrý kultúrny program – Vodické leto. 

Primošten
Mestečko nájdete 28 km južne od  Šibenika 
na  dvoch menších polostrovoch. Na  jednom sa 
rozkladá historické mesto Primošten, na susednom 
zalesnenom polostrove Raduča nájdete hotel Zora 
a krásne pláže. Celá oblasť je známa produkciou la-
hodného červeného vína Babić, ktorého hrozno sa 
pestuje na okolitých skalnatých 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 západ-
ne od centra Trogiru leží stredisko Seget Donji a 
areál hotela Medena a priľahlých apartmánov s 
krásnou plážou a pobrežnou promenádou. 

Omiš
Letovisko Omiš nájdete pod majestátnym poho-
rím Biokovo medzi Makarskou riviérou a Splitom. 
Pohorie tu pretína kaňon rieky Cetina a  vytvára 
tak neopakovateľné prírodné scenérie. Pobrežie 
mestečka lemuje krásna piesočnatá pláž. 

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

Národný park Krka

Petrčane

Biograd na Moru

ZAGREB

Primošten

Trogir
OmišVodice

Jelsa

Zadar
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Poloha: apartmány len cca 15 minút pešo 
od centra mestečka Petrčane • vzdialenosť 
apartmánov od pláže 50-150 m • cca 11 km 
od Zadaru a 9 km od mesta Nin

Ubytovanie: ponúkame Vám ubytovanie 
v 3 typoch apartmánov: typ A - s kapacitou 
až 4 osoby • na prízemí alebo 1. poschodí • 1 
samostatná spálňa s manželskou posteľou, 
obývačka s rozkladacou sedačkou, ktorá slú-
ži ako prístelka, plne vybavená kuchynka a 
kúpeľňa • typ B - s kapacitou až 5 osôb • na  
1. poschodí • 2 samostatné spálne s manžel-
skou posteľou, obývačka s rozkladacou se-
dačkou, ktorá  slúži ako prístelka, plne vyba-
vená kuchynka a kúpeľňa • typ C - s kapacitou 
až 6 osôb • na prízemí alebo 1. poschodí • 2 
samostatné spálne s manželskou posteľou, 
obývačka s rozkladacou sedačkou, ktorá  slúži 
ako prístelka, plne vybavená kuchynka a kú-
peľňa • vybavenie všetkých apartmánov: 
klimatizácia, balkón alebo terasa • telefón 
• chladnička • sat TV • trezor • vlastné príslušen-

stvo (kúpeľňa so sprchou resp. vaňou a WC) 
• sušič na vlasy • 1 parkovacie miesto (zdarma)

Vybavenie rezortu: recepcia •  reštaurácia 
• detský kútik • 2 vonkajšie bazény pri pláži 
a jeden detský bazén s detskou šmýkačkou 
• ležadlá a  slnečníky pri bazéne (zdarma) •  
beach bar so slnečnou terasou pri bazénoch 
• wifi pripojenie na internet v apartmánoch 

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

Pláže: menšie kamienkové pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora •  ležadlá a slnečníky 
na terase bazénov (zdarma, obmedzený po-
čet) • plážové osušky (za poplatok)

Šport a  zábava: moderné fitnes centrum • 
vodné športy na pláži - windsurfing, vodné 
lyžovanie, vodné skútre, parasailing (za po-
platok)

Cenník » 7

Sunny Side 
apartmány

oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.sunnyside.hr 

Naša mienka: v očarujúcom letovisku Petrčane 
vám po vašich pozitívnych ohlasoch opätov-
ne ponúkame apartmány Sunnyside. Veľkorysý 
priestor a kuchynka s kompletným vybavením 
zabezpečí pohodlie aj väčším rodinám. Ubyto-
vanie ponúkame so službami polpenzie formou 
švédskych stolov v reštaurácii patriacej k rezor-
tu. Okrem krásneho mora sa môžete tešiť aj na 
dva bazény, detský bazén a beach bar s krásnym 
výhľadom. Dokonalú kulisu apartmánom Sunny-
side vytvára prímorská cestička lemovaná pínio-
vým lesom a zátokami ideálnymi na kúpanie.   

tuh Petrčane
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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 zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístel-
ky • individuálne ovládateľná klimatizácia 
• sat TV • wifi na  izbách (zdarma) • trezor • 
telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, 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 otvárateľnou 

sklenenou 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 • kamien-
kovo-piesočnatá 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 » 6

Kornati hotel

oficiálne hodnotenie: ****
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 a výbornou stravou v krásnom prostredí 
spĺňa všetky atribúty dokonalej dovolenky. Pria-
mo z hotela je očarujúci výhľad na južné ostrovy 
národného parku Kornati. Počas pobytu si do-
prajte aj chvíľu vo wellness centre na najvyššom 
poschodí hotela Ilirija a vaša dovolenka sa stane 
nezabudnuteľným zážitkom. 

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

Ubytovanie: moderne a  komfortne zaria-
dené  2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístel-
ky • individuálne ovládateľná klimatizácia 
• sat TV • wifi na  izbách (zdarma) • trezor 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou,  WC) • sušič na  vlasy • balkón 
(za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • Lavender bar • pool bar • zmenáreň 
• klimatizovaná hotelová reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • výťah • wellness v  hoteli 
Ilirija • vonkajší vyhrievaný hotelový bazén 
so sladkou vodou a  s  jacuzzi (časť bazéna 
vyhradená pre deti) • nový vnútorný bazén 
s otvárateľnou sklenou strechou • ležadlá pri 
bazénoch (zdarma) • internetové pripojenie 
na recepcii a v Lavender bare (zdarma) • par-
kovisko (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 » 6

Adriatic hotel

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

Naša mienka: hotel Adriatic je opäť v našej ponu-
ke zárukou kvality a prežitia nezabudnuteľnej do-
volenky. Nádherné prostredie priamo pri plážo-
vej promenáde, príjemná, až rodinná atmosféra 
a nadštandardné služby si získajú aj vašu priazeň. 
Deti si môžu dopriať lekcie plávania, 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. 

vtuj Biograd na Moru
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Pinija hotel

oficiálne hodnotenie: ****
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 pínií, volejbalové 
ihrisko či minigolf. Každý si nájde obľúbenú do-
volenkovú aktivitu.

Petrčane

Poloha: v  letovisku Petrčane, na prírodnom 
polostrove s borovicovým lesoparkom • areál 
hotela priamo pri pláži len cca 250 m od cen-
tra letoviska Petrčane • cca 15 km od  mesta 
Zadar (pravidelná autobusová doprava)

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (izba s 2 prí-
stelkami priestorovo väčšia) • izby s balkónom 
(za príplatok) • izby s balkónom a orientáciou 
na more (za príplatok) • možnosť rodinných 
izieb s 2 prístelkami - priestorovo väčšia izba 
(za príplatok) • klimatizácia • chladnička • tele-
fón • wifi na izbách (zdarma) • trezor (zdarma) 
• plazmová sat TV • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa 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 tenisové kurty (za  poplatok) •  minigolf 
(za poplatok) • stolný tenis • biliard • piesko-
vé ihrisko na plážový volejbal • multifunkčné 

ihrisko • fitnes centrum (zdarma) • wellness • 
vodné športy na pláži (za poplatok) • animač-
ný program (júl, august) • 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, soľná miestnosť s himaláj-
skou soľou a relaxačná zóna s vyhrievaný-
mi ležadlami; ďalšie balíky služieb beauty 
& spa podľa cenníka

Cenník » 7

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v  blízkosti známeho a  vyhľadáva-
ného mesta Zadar, cca 6 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 spoje-
nie autobusom alebo vláčikom)

Ubytovanie: v hotelovej budove Donat I:  
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístel-
ky a  s  možnosťou balkóna (za  príplatok); 
rodinné izby (za príplatok) - 2 prepojené 
miestnosti pre 2  až 4  osoby s  balkónom  
v  hotelovej budove Donat II: 1-lôžkové  
alebo 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-
ky a balkóna (za príplatok); vybavenie izieb: 
klimatizácia • sat TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou resp. vaňou,  WC) • su-
šič na  vlasy •  chladnička (len v  rodinných 
izbách) 

Vybavenie hotela: recepcia v budove ho-
tela Donat I  •  trezor k dispozícii na recepcii 
(zdarma) • wifi na recepcii • vonkajší sladko-
vodný bazén s ležadlami a slnečníkmi (zdar-
ma) •  klimatizovaná reštaurácia v  hotelovej 
budove Donat  II •  zmenáreň •  all inclusive 
bar v  hotelovej budove Donat I  s posede-
ním na terase okolo bazéna •  bar na  pláži 
(za poplatok) • kongresová sála • obchodíky 
s  turistickým tovarom •  parkovanie priamo 
v areáli hotela (zdarma) • detský kútik (hote-
lový miniklub)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pred hotelom je okruhlia-
ková pláž miestami s  pozvoľným vstupom 
do mora v dĺžke 1,7 km • vybavená pohodl-
nými ležadlami a  slnečníkmi (za  poplatok) 
• borovicový lesík v  hotelovom areáli a  pri 
pláži vytvára príjemné a bezpečné miesto, 
ideálne pre detské hry na brehu mora. 

Donat hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hoteldonat.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. Nechajte sa teda 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 te-
nis •  fitnes v susednom hoteli Funimation 
(za poplatok) • centrum vodných športov 
na  pláži: potápanie, surfovanie • možnosť 
výberu zo širokej a  zaujímavej  ponuky fa-
kultatívnych výletov umožňujúcich spoznať 
okolie Zadaru a  blízke národné parky Krka 
a  Kornati • možnosť individuálne navštíviť 
neďaleké mesto Nin, najstaršie chorvátske 
kráľovské mesto s množstvom významných 
architektonických pamiatok: pozostatky 
najväčšieho antického chrámu na  Jadrane, 
Kostol sv. kríža, ktorý bol vyhlásený za naj-
menšiu katedrálu na  svete • neďaleko je aj 
nostalgické mesto Šibenik so spleťou ma-
lebných uličiek a množstvom historických 
pamiatok, ktoré sa oplatí vidieť • počas 
hlavnej sezóny vás do centra Zadaru priamo 
z hotela odvezie turistický vláčik (za popla-
tok) • denné i večerné  animácie pre deti aj 
dospelých pod vedením medzinárodného 
tímu animátorov • športové aktivity • det-

ský miniklub a  tvorivé dielne pre deti pod 
dohľadom chorvátskej animátorky • 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 v mi-
niklube zmrzlina pre deti • ležadlá a slneč-
níky pri hotelovom bazéne zdarma • det-
ský miniklub pod vedením skúsenej 
chorvátskej animátorky • niektoré druhy 
športov vo vyhradených hodinách

Cenník » 6

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

ilustračné foto
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Poloha: hotelový komplex leží na  okraji le-
toviska Vodice • cca 100 m od  vlastnej pláže 
a pobrežnej promenády • súčasťou komplexu 
je hlavná hotelová budova, depandance a vil-
ky • centrum mesta Vodice cca 800 m

Ubytovanie: v  rámci hotelového komplexu 
Imperial ponúkame izby v  hotelovej budo-
ve, v priľahlom depandance Lucija a vo vilke 
Klara; hlavná hotelová budova: 2-lôžkové kli-
matizované izby typu superior s možnosťou 
1 prístelky • balkón • sat TV • wifi • chladnič-
ka • telefón • kúpeľňa s vaňou resp. sprchou 
a  s  WC • sušič na  vlasy • výhľad na  more 
(za príplatok) • priestranné klimatizované ro-
dinné izby (za  príplatok) - dve samostatné 
miestnosti pre 2 až 5 osôb • sat TV • chladnič-
ka • telefón • kúpeľňa s vaňou resp. sprchou 
a  s  WC, sušič na  vlasy; depandance Lucija: 

2-lôžkové klimatizované izby typu štandard 
s možnosťou 1 prístelky • balkón • orientácia 
na park • orientácia na more (za príplatok) • sat 
TV • wifi • chladnička • telefón • kúpeľňa s va-
ňou resp. sprchou a s WC • sušič na vlasy; vil-
ka Klara: komfortne zariadené klimatizované 
menšie 2-lôžkové izby bez balkónu • 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky a balkónom 
(za príplatok) • sat TV • chladnička • telefón • 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy

Vybavenie hotela: recepcia • denný aperitív 
bar s priestrannou terasou • snack bar a  fast 
food na pláži (za poplatok) • bar na pláži (za 
poplatok) •  hlavná reštaurácia •  internetový 
kútik na recepcii (za poplatok) • wifi na recep-
cii (zdarma) • TV miestnosť • supermarket Tomi 
v blízkosti hotela • vonkajší bazén s morskou 
vodou s ležadlami a slnečníkmi (obmedzený 

Imperial hotel, depandance & villa

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.rivijera.hr 

Naša mienka: v  obľúbenom letovisku Vodice 
vám ako osvedčenú stálicu ponúkame hotelo-
vý komplex Imperial. V rámci tohto jedinečného  
areálu máte na výber 3 typy ubytovania - kom-
fortné hotelové superior izby, štandardné izby v 
depandance Lucija a izby vo vilke Klara. Aby bola 
vaša dovolenka naozaj bezstarostná, ubytovanie 
vám ponúkame s obľúbenými službami all in-
clusive. K Vodiciam neodmysliteľne patrí bohatý 
kultúrny program, rušný nočný život a neviazaná 
prázdninová atmosféra. Blízkosť známej pobrež-
nej promenády vás zláka na romantickú večernú 
prechádzku do  srdca mestečka. Nevynechajte 
ani výlet na ostrov Zlarin, prípadne navštívte sta-
robylé mesto Šibenik.

vVodice

izba vo vilke

hotelová izba
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počet) • detské ihrisko • parkovanie v hotelo-
vom areáli (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna kamienková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre rodiny s deťmi 
i  neplavcov priamo pred hotelom •  ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: fitnes •  detské ihrisko •  te-
nisové kurty • stolný tenis • vonkajší bazén 
s  morskou vodou • detský bazén • vodné 
športy na pláži • detský lunapark neďaleko ho-
tela • detské skákacie hrady a trampolíny • ani-
mačný hotelový program pre deti a večerný 
program pre dospelých (živá hudba) • disko-
téka Hacienda • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov - národný park a  vodopády Krka (je 
sústavou perejí, kaskád a vodopádov, pod 

ktorými sa môžete vykúpať, rovnako máte 
možnosť podniknúť výlet loďou kaňonom 
rieky Krka až k Rošskému vodopádu), národný 
park Kornati (je zoskupením 147 ostrovov a 
útesov v južnej časti severných dalmátskych 
ostrovov), ostrov Zlarin s pokojnými miestami 
na kúpanie, piesočnatou plážou a malebnou 
prírodou

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

skych stolov v reštaurácii hotela • hotelové 
animácie • lokálne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podávané v hotelovej reštau-
rácii počas dňa

Cenník » 7, 8

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: cca 600 m  od  živého turistického 
centra letoviska Vodice • hotel od pláže od-
deľuje len krásna pešia promenáda • 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); luxus-
né 2-lôžkové izby v budove Olympia Sky (len 
na vyžiadanie, za príplatok)

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s  recepciou • aperitív bar • hlavná reštaurá-
cia Olympia • a´la carte reštaurácia Sky na 10. 
poschodí budovy Olympia Sky • a´la carte 
Taverna pri vonkajšom bazéne • sladkovod-
ný vonkajší bazénový komplex • detský ba-
zén so šmýkačkou • detské ihrisko • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne (zdarma) • pool bar • ob-

chod so suvenírmi • wifi na recepcii (zdarma) 
• internetový kútik na recepcii (za poplatok) • 
parkovisko pri hoteli (za poplatok)

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

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

Šport a  zábava: moderné wellness cen-
trum (vstup za poplatok) • stolný tenis • bas-
ketbalové ihrisko • tenisový kurt • požičovňa 
bicyklov • biliard • vodné športy na  pláži 
(za  poplatok) • živá hudba •  hotelové ani-
mačné programy • fitnes (zdarma) • cukráreň 
• wifi na pláži

Cenník » 8

Olympia hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.olympiavodice.hr 

Naša mienka: doprajte si dovolenku v oáze po-
koja plnej pínií a olív v blízkosti rušného letoviska 
Vodice. Kombinácia moderného dizajnu a tradí-
cie a  starostlivý prístup personálu sú hlavnými 
atribútmi hotela Olympia. Moderné klimatizova-
né izby s výhľadom na more alebo na hotelovú 
záhradu, rozsiahly bazénový komplex a perfektná 
gastronómia, to sú len niektoré z  nadštandard-
ných služieb, ktoré sú vám plne k dispozícii. Hotel 
je doplnený modernou luxusnou hotelovou bu-
dovou Olympia Sky s rovnomennou panorama-
tickou reštauráciu na jej najvyššom poschodí.

tuhvVodice
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n
Poloha: v tesnej blízkosti centra letoviska Vodi-
ce na polostrove Punta • v objatí zelene a pínio-
vého parku • 100m od mora • pri okruhliakovej 
pláži s upravenými betónovými platňami na sl-
nenie • cca 200m od známej piesočnatej pláže 
s prímesou kamienkov Plava plaža vhodnej pre 
deti či neplavcov

Ubytovanie: príjemne zariadené, klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
LCD TV • trezor • wifi pripojenie • telefón • kú-
peľňa so sprchovým kútom, WC a sušičom na 
vlasy • minibar (naplnenie za poplatok) • balkón 
s posedením a orientáciou na more

Vybavenie hotela: klimatizovaná vstupná 
hala s 24-hodinovou recepciou • zmenáreň • 
reštaurácia Pinia s otvorenou terasou • a‘la car-
te reštaurácia • aperitív bar s terasou • wifi pri-
pojenie • vonkajší bazén • samostatný detský 
bazén • pool bar • ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne • vnútorný bazén • wellness (za poplatok) 
• predajňa suvenírov • bankomat • parkovisko

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: upravené betónové platne, okruhlia-
kové pláže cca do 100m od hotela • obľúbe-
ná pláž Plava plaža s pozvoľným vstupom do 
mora cca 200m od hotela • slnečníky a ležadlá 
na plážach (za poplatok) 

Šport a zábava: fitness centrum • živá hudba 
na hotelovej terase • show cooking 1x týžden-
ne • v blízkosti hotela k dispozícii požičovňa 
bicyklov (za poplatok) • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • bežecké cestičky a cyklotrasy • 
potápačské centrum • detské ihrisko • športové 
ihriská

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

skych stolov vrátane nápojov • k raňajkám: 
voda, džús, soft drinky, káva, čaj • k obedu a 
večeri: soft drinky, voda, pivo a víno miest-
nych značiek

Cenník » 8, 10

Punta hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelivodice.hr 

Naša mienka: hotel priamo pri mori je skvelou kom-
bináciou polohy v centre Vodíc a súčasne v blízkosti 
jednej z najkrajších a najčistejších pláží oblasti. Pro-
menáda plná pínii tiahnúca sa popri hoteli ukrýva 
lounge bary, reštaurácie a detské ihriská. Výhodou 
pre aktívnych klientov sú zmapované bežecké trasy 
a cyklotrasy pre rekreačných i náročných cyklistov. 
Priezračné vody Jadranu chránené roztrúsenými 
ostrovčekmi lákajú hostí k zaslúženému oddychu. 
Hotel samotný ponúka komfortné ubytovanie v 
pohodlne zariadených izbách a oprávnene sa môže 
pýšiť i chutnou stravou, ktorú ocení nejeden z vás.

tuh Vodice
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Zora hotel

oficiálne hodnotenie: ***
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 stravo-
vanie, príjemný interiér hotela, prívetivý personál 
a najmä nádherné pláže. Doprajte si relax v ho-
telovom wellness centre 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 kombinácia 
krásnych pláží a atmosféry mestečka Primošten. 

Poloha: 28 km južne od Šibenika s bohatým  
kultúrnym programom a históriou • na polo-
strove Raduča len 500 m od historického cen-
tra mesta Primošten, v ktorom sa do dnešnej 
doby zachovali zaujímavé stavby, ako naprí-
klad rybárske domy, či časť hradieb z obdobia 
benátskej nadvlády • 50 m od pláže 

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované 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 recepciou 
• zmenáreň • detský klub • lobby bar • Piano 
bar • beach bar • hotelová reštaurácia • ob-
chod so suvenírmi • wellness • sauna • fitnes 
• bazén s morskou vodou a otvárateľnou ku-
polou • 2 detské bazény • ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • parkovanie pri hoteli (za poplatok) 
• wifi v spoločenských priestoroch (zdarma)

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

Pláže: polostrov Raduča je obklopený nád-
hernými plážami, pričom si môžete vybrať 
hneď z viacerých typov (kamienkové, okruh-
liakové alebo kamenné platne) • priamo pod 
hotelom 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 • multifunkč-
né ihrisko • fitnes • boccia • plážový volejbal • 
vodné športy na pláži - jazda na vodných ly-
žiach a na banáne, paragliding (za poplatok) • 
požičovňa bicyklov • potápačské centrum (za 
poplatok) • prechádzka po historickom cen-
tre mesta Primošten • dominantou centra je 
farský kostol, z ktorého sa ponúka očarujúci 
výhľad na letovisko Primošten a jeho okolie 

Primošten
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• ponuka fakultatívnych výletov za krásami 
Chorvátska - spoznajte s nami národné par-
ky Kornati a Krka • národný park Krka je tvo-
rený riekou Krka, ktorá preteká kaňonom a 
na úseku dlhom 50 km vytvára sústavu ne-
opakovateľných kaskád, perejí, vodopádov 
a jazierok, v ktorých krištáľovo čistej vode 
máte možnosť sa vykúpať. Medzi tými naj-
krajšími Skradinským bukom a Rošovským 
vodopádom, sa na ostrovčeku Visovac 
nachádza františkánsky kostol so vzácnou 
knižnicou. Okrem pešej turistiky  máte mož-
nosť zvoliť aj plavbu loďou kaňonom rieky 
Krka, ktorá vás zavedie až k spomínanému 
Rošskému vodopádu 

wellness wellness so saunou 
a masážnym salónom, 

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

Cenník » 7

tug

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotel pozostávajúci z hlavnej budovy 
s  recepciou a  reštauráciou a  priľahlých pavi-
lónov prepojených samostatnými cestičkami 
v  tieni vždy zelených pínií, uprostred borovi-
cového hája • cca 30 m od okruhliakovej pláže 
s  pozvoľným vstupom do  krištáľovo čistého 
mora a  výhľadom na  protiľahlý ostrov Brač 
• centrum starobylého Omišu je vzdialené cca 
800 m • v centre nájdete množstvo obchodí-
kov, reštaurácie, kaviarne, pizzerie a cukrárne

Ubytovanie: príjemne zariadené 2 -lôžkové 
klimatizované izby s možnosťou jednej prístel-
ky • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • sušič na vlasy • priestranný balkón s po-
sedením • telefón • chladnička • sat TV • všetky 
izby 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 

Pláže: okruhliaková pláž s  krištáľovo čistou 
vodou vhodná i pre tých najmenších, oddele-
ná od pavilónov len miestnou komunikáciou 
• piesočnatá pláž v centre mesta Omiš

Stravovanie: formou all inclusive

Šport a  zábava: vodné športy na  mestskej 
piesočnatej pláži • možnosť spoznať kultúrne 
a  prírodné krásy Jadranu prostredníctvom 
návštevy národného parku Krka či známych 
miest Šibenik, Dubrovnik a Split

all inclusive raňajky formou švéd-
skych stolov s nápoj-

mi (nealko, káva, čaj), obedy a večere serví-
rované - výber z 3 menu; polievky, šaláty a 
dezerty formou bufetu • nápoje počas celé-
ho dňa (do 21:00 hod.) v  neobmedzenom 
množstve (červené a biele víno, pivo, džús, 
voda) • 2 ležadlá na pláži na izbu zdarma

Cenník » 9

Brzet 
pavilóny

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.ruzmarin.hr

Naša mienka: pavilóny Brzet ležia v prostredí bo-
rovicových lesov pod úpätím masívneho pohoria. 
Všadeprítomná príjemná vôňa stromov znásobená 
krištáľovo čistým morom s  pozvoľným vstupom 
do mora len umocňuje silný dojem z tohto miesta. 
Práve okolie mestečka Omiš a rieka Cetina vytvorili 
nezabudnuteľnú kulisu pre sfilmovanie legendárne-
ho Winnetoua. Hotel Brzet ponúka svojim hosťom 
pohodlné ubytovanie v dvojpodlažných klimatizo-
vaných pavilónoch s orientáciou na more a novin-
kou tejto sezóny je stravovanie formou all inclusive 
v reštaurácii s výhľadom na more. 

tuhOmiš
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Poloha: na miernom zelenom návrší v stredis-
ku  Seget Donji • na brehu Trogirského zálivu • 
len 4 km od historického mestečka Trogir

Ubytovanie: 2 kategórie klimatizovaných 
apartmánov, kategória superior 4*: moderne 
a štýlovo zariadené apartmány 1/4+1 s dvoma 
samostatnými spálňami na 1. poschodí; ka-
tegória štandard plus 3*: príjemne zariadené 
apartmány 1/2+1 na prízemí s terasou a s jed-
nou samostanou spálňou alebo apartmány 
1/4+1 (za príplatok) na 1. poschodí s balkó-
nom a s dvoma samostatnými spálňami; vy-
bavenie spoločné pre všetky typy apartmá-
nov: obývačka s rozkladacím gaučom (slúži 
ako prístelka) • sat TV • wifi • vybavená kuchyn-
ka s chladničkou • jedálenská časť • kúpeľňa s 
vaňou resp. sprchou a WC • všetky apartmány 
majú orientáciu na morskú stranu

Vybavenie areálu: recepcia • klimatizova-
ná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • trezor 
na recepcii • zmenáreň na recepcii • supermar-

ket a obchod so zeleninou a ovocím • aperitív 
bar • parkovanie v areáli (zdarma) 

Stravovanie: polpenzia - raňajky formou 
švédskych stolov a servírované večere (výber 
z menu) bez nápojov

Pláže: kamienkové pláže kombinované s  be-
tónovými platňami v dĺžke cca 250 m pozdĺž 
hotelového areálu • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: tenis • multifunkčné ihrisko • 
plážový volejbal • požičovňa bicyklov • pestrá 
ponuka vodných športov a  atrakcií na  pláži 
(za poplatok) • animačný park s trampolínami 
a vodnými atrakciami • animačný program

SUN & FUN klub zaujímavý program  
aj v slovenskom jazy-

ku v sprievode našich kreatívnych a skúse-
ných animátorov spestrí váš pobyt

Cenník » 5, 6, 9, 10

Medena apartmány  
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.apartmani-medena.hr 

Naša mienka: sme radi, že po úspešnej uvádza-
cej sezóne môžeme našu ponuku štandardných 
apartmánov Medena doplniť o apartmány typu 
superior. Oba typy nájdete ponorené do zelene 
píniového lesíka, neďaleko malebného historické-
ho mesta Trogir. Priestranné izby so samostatnou 
spálňou a kuchynským kútikom sú ako stvorené 
pre rodinnú dovolenku. Priľahlá pláž a promená-
da ponúkajú širokú paletu doplnkových služieb 
a športových aktivít. Blízke okolie je ako stvorené 
pre aktívny odpočinok. Veríme, že si tento kúsok 
Dalmácie zamilujete rovnako ako my.

vtuh Trogir

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

superior apartmán
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Medena hotel

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

Naša mienka: v pokojnom prostredí rybárskej 
dedinky Seget Donji a neďaleko malebného mes-
tečka Trogir leží v objatí pínijového lesíka hotel 
Medena. Situovaný je priamo pri krásnej pláži a 
promenáde s podmaňujúcim výhľadom na Tro-
girský záliv. Okrem výnimočnej polohy hotel Me-
dena ponúka pestré možnosti športových aktivít, 
krásny vonkajší bazén pre dospelých aj pre deti a 
animačný park s vodnými atrakciami. Základom 
all inclusive ponuky je pestrá tradičná chorvátska 
kuchyňa a čerstvé lokálne suroviny. Hotel Mede-
na vrelo odporúčame aj náročnejším klientom.  

Poloha: v pokojnom prostredí prímorského 
letoviska Seget Donji len 4 km od malebné-
ho historického mesta Trogir • hotelový areál 
sa nachádza na miernom návrší nad plážo-
vou promenádou • mesto Trogir je dostupné 
pešo popri mori, loďou alebo miestnou do-
pravou • historické mesto Split je vzdialené 
len 30 km a je dostupné miestnou dopravou 
z autobusovej stanice v meste Trogir •

Ubytovanie: v našej ponuke 3 kategórie kli-
matizovaných izieb: štandard 3* - moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prí-
stelky vo forme rozkladacieho lôžka vhodné-
ho pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti, na 1. a 
2. poschodí bloku B • balkón • orientácia na 
park • sat TV • telefón • chladnička • wifi pri-
pojenie (zdarma) • trezor • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa s vaňou a WC) • sušič na vlasy 
• možnosť izieb štandard 3* s výhľadom na 
more (príplatok za výhľad na more) - elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky na vyššom poschodí bloku A alebo 

B • balkón • LCD sat TV • telefón • chladnička 
• wifi pripojenie (zdarma) • trezor • kúpeľňa 
s vaňou, WC a sušičom na vlasy; superior 
4* (príplatok za vyšší štandard) • elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky alebo prístelky vo forme rozklada-
cieho lôžka vhodného pre 1 dospelú osobu 
alebo 2 deti, na 5. poschodí bloku B • balkón 
• LCD sat TV • telefón • chladnička • wifi pri-
pojenie (zdarma) • trezor • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa s vaňou resp. sprchou a WC) • 
sušič na  vlasy • možnosť superior izieb 4* s 
výhľadom na more (za príplatok); superior 
premium 4* • moderne a elegantne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky na 
nižších poschodiach bloku A • balkón • LCD 
sat TV • telefón • chladnička • wifi pripoje-
nie (zdarma) • trezor • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchovým kútom a WC) • sušič 
na vlasy • možnosť superior premium 4* izieb 
na vyššom poschodí s výhľadom na more (za 
príplatok) 

vTrogir

superior premium

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

izba štandard s výhľadom



95CHORVÁTSKO

Vybavenie hotela: 2 hotelové bloky A a B v 
tvare písmena Y sú prepojené centrálnou bu-
dovou so vstupnou halou, recepciou a klima-
tizovanou reštauráciou • výťahy • a´la carte: 
Pizzeria v hlavnej budove a Konoba Tamaris 
na pláži • all inclusive bar pri bazéne • Aperitív 
bar v hlavnej hale a Tropic bar na pláži • zme-
náreň • wifi (zdarma) • detské ihrisko • boccia • 
parkovisko pred hotelom (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: kamienkové pláže v kombinácii s be-
tónovými platňami v dĺžke 250 m • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: 6 tenisových kurtov • 
multifunkčné ihriská • minigolf • detské 
ihrisko • vonkajší bazén s detskou čas-
ťou • plážový volejbal • detský bazén • 
pestrá ponuka vodných športov na  pláži 
(za poplatok) • trampolíny a vodné atrakcie 
(za poplatok)  

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

skych stolov vrátane nápojov (nealko, víno 
a pivo počas obedu a večere) • nealkoholic-
ké nápoje, pivo a víno v all inclusive bare 
pri bazéne v hotelovom režime • klienti 
ubytovaní v izbách superior premium 
majú raňajky podávané vo vyhradenej čas-
ti reštaurácie, resp. na terase 

SUN & FUN klub počas júla a augusta 
je pre vás a vaše deti 

pripravený zábavný a športový program v 
sprievode nášho tímu animátorov • zúčast-
niť sa môžete aquaerobiku alebo pirátskej 
plavby do neďalekého Trogiru • deti poteší 
možnosť vytvoriť si vlastné umelecké diel-
ko či masku počas programu v miniklube a 
zatancovať si klubový tanec na večernej 
minidiskotéke • kolektívne športové aktivi-
ty sú v Medene takmer nevyčerpateľné

Cenník » 6, 7, 10

tuh

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Exotika
Spojené 
  arabské emiráty

   Priame lety 
z Bratislavy a Košíc!

   slovenský / český 
delegát

novinka v ponuke
2021

Poloha: hotel uprostred zeleného borovi-
cového lesoparku • cca 150 m od pláže s po-
zvoľným vstupom do  mora vhodným i pre 
rodiny s deťmi • cca 80 m od  kamienkovej 
pláže a upravených kamenných platní • cca 
50-100 m od pobrežnej promenády do cen-
tra mestečka Jelsa s obchodíkmi, kaviarnič-
kami, cukrárňami a reštauráciami 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • izby s orientáciou na morskú stra-
nu (za príplatok) • izby s orientáciou na mor-
skú stranu a s klimatizáciou (za  príplatok) 
• vybavenie všetkých izieb: stropný ventilá-
tor • telefón • SAT TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na  vlasy • 
väčšina izieb má balkón alebo terasu

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou •  trezor (za  poplatok) •  zmenáreň •  lo-
bby bar • klimatizovaná reštaurácia so slneč-
nou terasou • masážny salón a salón krásy • 
vonkajší bazén s morskou vodou • ležadlá pri 

bazéne (zdarma) • wifi pripojenie na internet 
• animačné programy • 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 • mini-
golf • živá hudba na hotelovej terase • hote-
lové animácie • fitnes • vodné športy na pláži

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov •  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 » 2

Hvar hotel

oficiálne hodnotenie: ***
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 
výhľad na hladinu Jadranu a výletná loď vás spo-
ľahlivo dopraví na blízku Makarskú riviéru. 

tugJelsa
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Najväčší prírodný záliv na juhu Jadranského mora
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PODGORICA

Sutomore

BečičiBudva

Sutomore
Široká sutomorská zátoka s  rušnou promenádou 
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 obľúbený hotel Tara, ako i novinku v tohtoroč-
nej ponuke - hotelový komplex Mediteran. Na svo-
je si prídu predovšetkým tí, ktorí dávajú prednosť 
pohodlnej dovolenke v pokojnom a ničím neruše-
nom prostredí obklopenom krásnym borovicovým 
hájom, ktorý doslova volá po večernej 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-
prestierajúce sa na  brehu mora. 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 2019 vám 
ponúkame osvedčené a  veľmi  vyhľa-
dávané čiernohorské letovisko Suto-
more a v ňom stálicu v našej ponuke 
- hotelový komplex Korali s  all inclu-
sive službami, no najmä výnimočný 
a  mimoriadne obľúbený hotelový 
komplex Tara, v  stredisku Bečiči, či 
novinku v našej ponuke - skvelý ho-
telový komplex s vlastným Aquapar-
kom - Mediteran.

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.

Zátoka Boka Kotorska
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Poloha: pri jednej z najkrajších pláží Jadran-
ského mora, nádhernej a širokej pláži leto-
viska Bečiči (pláž leží len necelých 100 m 
od  hotela), ktorá je ocenená Modrou vlaj-
kou • necelé 2 km od Budvy, do centra ktorej 
vedie pobrežná promenáda s množstvom 
barov, reštaurácií, typických miestnych 
obchodíkov a plážových atrakcií • hotel je 
vďaka svojej polohe vhodným východis-
kom pre spoznávanie historických pamiatok 
okolia ako i prírodných krás Čiernej Hory • 
cca 65 km od  medzinárodného letiska v 
Podgorici

Ubytovanie: moderný hotelový komplex 
ponúka ubytovanie v 230 izbách v 5-po-
schodovej hlavnej budove, ktorá je obkole-
sená prekrásnou záhradou • moderne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • 
klimatizácia • trezor • telefón • minibar • SAT 
TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC a su-
šič vlasov) • balkón • wifi pripojenie zdarma

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantne zariadená priestranná vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia Crystal • lobby bar • bar Opera 
pri bazéne • a´la carte reštaurácia Amfora 
(za poplatok) • plážová reštaurácia – pizze-
ria Azzuro (za poplatok) • vonkajší bazén s 
vyhradenou časťou pre deti s ležadlami a sl-
nečníkmi • vnútorný bazén • vírivka • masáže  
(za poplatok) • sauna • telocvičňa • solárium 
(za poplatok) • balneoterapia • detský klub • 
detské ihrisko pri pláži • parkovisko  (za po-
platok) • kongresové centrum • Aquapark 
(vstup do areálu v cene) rozprestierajúci 
sa na ploche 7500 m² (otvorený v termíne 
od 15.6. do 15.9.) s vodnou plochou 1300 m² 
s 9 šmykľavkami a tobogánmi, 6 bazénmi 
a lazy-river, slnečníky a ležadlá k dispozícii 
zdarma • v priestoroch Aquaparku reštaurá-
cia Kaskada (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Mediteran hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.mediteran.me

Naša mienka: novinka v našej tohtoročnej ponu-
ke, hotelový komplex Mediteran, bude dozaista 
miestom, kde sa vaša vysnívaná dovolenka stane 
skutočnosťou a dych morskej vône vám privo-
dí harmóniu pre telo i dušu. Už samotný názov 
komplexu naznačuje, aký autentický, harmonický 
a exotický je. Hostia majú možnosť vychutnať si 
jedinečné prostredie, ktoré je zmesou prírodných 
prvkov, vody a kameňa. Na svoje si tu prídu jed-
nak vyznávači aktívnej dovolenky a rôznych let-
ných športov, no i deti a milovníci aquaparkov. 

vBečiči
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Pláž: široká pláž strediska Bečiči dlhá cca 
1800 metrov, ocenená Modrou vlajkou za 
svoju čistotu a služby, sa nachádza približ-
ne 100 m od hotelového areálu • 120 m dlhá 
časť pláže je vyhradená len pre hostí hote-
la Mediteran • ležadlá a slnečníky na pláži 
zdarma • plážové osušky sa vratný depozit 
• možnosť využiť služby plážovej reštaurácie 
Azurro (za poplatok) • množstvo vodných 
športov a atrakcií na pláži (k dispozícii za po-
platok) 

Šport a zábava: hotelový Aquapark s vod-
nou plochou 1300 m² - 9 šmykľaviek a to-
bogánov, 6 bazénov a lazy river • vonkajší 
bazén • vnútorný bazén • detský bazén •  
detský klub • aerobik • vodná gymnastika • 
biliard • telocvičňa • v blízkosti tenisové kur-
ty • športové ihrisko • požičovňa bicyklov (za 
poplatok) • masáže • živá hudba • spoločen-
ské hry • množstvo vodných športov a atrak-
cií na pláži (za poplatok) 

ultra all inclusive pestré a chutné raňaj-
ky, obedy a  večere 

miestnej a medzinárodnej kuchyne for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov v 
hlavnej hotelovej reštaurácii •  nápoje v 
lobby bare a v Opera bare v čase 08:00 - 
23:00 hod - miestne alkoholické nápoje 
(biele a červené víno, čapované pivo, 
whisky, rum vodka, gin, brandy, rakija, li-
kéry, koktaily), nealkoholické nápoje 
(Coca Cola, Fanta, Tonic, ľadový čaj, džúsy, 
káva, čaj, minerálka, voda) • wifi pripoje-
nie • vstup do hotelového Aquaparku so 
šmykľavkami, tobogánmi a bazénovým 
komplexom • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na pláži zdarma • možnosť využiť ví-
rivky, hydromasážne sprchy, sauny (ruská, 
fínska, infračervená, parná) 

Cenník » 12
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Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



102 ČIERNA HORA

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: moderný hotelový komplex 
sa skladá z hlavnej budovy a priľahlých 
útulných viliek Magnólia umiestnených v 
prekrásnej zeleni • hlavná hotelová bu-
dova: štýlovo zariadené 2- a 3-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • užší balkón 
• individuálne nastaviteľná klimatizácia • 
telefón • minibar (za príplatok) • kúpeľňa s 

príslušenstvom a sušičom na vlasy • tre-
zor • SAT TV • hotelové vilky Magnólia: 
útulné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • francúzsky balkón • izby s terasou 
za príplatok • individuálne nastaviteľná kli-
matizácia • telefón • minibar (za príplatok) 
• kúpeľňa s príslušenstvom a sušičom vlasov 
• trezor • SAT TV  

Vybavenie hotelového komplexu:  
vstupná hala s recepciou v hlavnej budove 
• zmenáreň • hlavná reštaurácia s vynikajú-
cou lokálnou a  medzinárodnou kuchyňou 
• aperitív bar • bar pri bazéne • plážový bar 
• internetový kútik • wifi • malý obchodík so 
suvenírmi • kaderníctvo • masážny salón • 
vonkajší bazén pre dospelých i  deti s tera-
sou so slnečníkmi a ležadlami • multifunkč-
né športové ihrisko (basketbal, 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 Beči-
či dlhá cca 1800 metrov ocenená Modrou 
vlajkou za svoju čistotu a služby sa nachá-
dza približne 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 atrakcií na pláži (k dispo-
zícii za poplatok) • sprchy na pláži • plážové 
osušky (za poplatok) 

Šport a  zábava: vonkajší bazén • detský 
bazén • biliard • petang • šachy • šípky • fit-
nes centrum • športové ihrisko • požičovňa 
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 (za poplatok) 

all inclusive light mimoriadne chutné a 
pestré raňajky, obedy 

a  večere miestnej i medzinárodnej ku-
chyne formou  švédskych stolov vrátane 
vybraných nápojov v hlavnej hotelovej 
reštaurácii (možnosť i špeciálnej stravy) • 
počas obedov a večerí sú k dispozícii ná-
poje v hlavnej hotelovej reštaurácii (lo-
kálne červené a biele víno, džúsy, voda) • 
možnosť dvoch ležadiel a 1 slnečníka na 
pláži zdarma pre klientov každej izby • 
animácie pre deti i  dospelých organizo-
vané medzinárodným hotelovým ani-
mačným tímom 

Cenník » 12
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Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



104 ČIERNA HORA

Poloha: hotelový komplex sa nachádza 
na  Barskej rivére, priamo v  centre prázdni-
nového letoviska Sutomore • bezprostredne 
pri pláži a  pri promenáde s  mnohými ob-
chodíkmi, stánkami s miestnymi špecialita-
mi, reštauráciami, kaviarňami a  plážovými 
barmi • hotel má výbornú východiskovú po-
lohu na realizáciu fakultatívnych výletov au-
tobusom alebo loďou do najzaujímavejších 
miest Čiernej Hory a do exotického Albán-
ska (albánska hranica je vzdialená len 35 km) 
• cca 40 km od letiska Podgorica

Ubytovanie: hotelový komplex pozostáva 
z  viacerých samostatných blokov • 2-lôž-
kové izby s možnosťou jednej, resp. dvoch 
prísteliek • väčšina našich izieb sa nachádza 
v  bloku A • malá chladnička • TV • klimati-
zácia • balkón alebo terasa s  príjemným 
posedením • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a  WC) • časť izieb s  výhľadom 
na more (za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu:  cen-
trálna recepcia v  bloku A  • priestranná ho-
telová reštaurácia s  terasou s posedením • 
aperitív bar a kaviareň • trezory na recepcii 
(k dispozícii za  poplatok) • all inclusive bar 
s  vonkajšou terasou vyhradený v  bloku B • 
parkovisko • rozsiahly udržiavaný areál vysa-
dený stredomorskými borovicami a palma-
mi • ihrisko pre malé deti •  súčasťou hotelo-
vého komplexu je i veľký zelený areál 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná, široká a  viac ako kilome-
ter dlhá piesočnatá pláž s  hrubozrnným 
pieskom a s kamienkami s pozvoľným vstu-
pom do mora, vhodná i pre rodiny s malý-
mi deťmi a menej zdatných plavcov • pláž 
je lemovaná pobrežnou promenádou • le-
žadlá a slnečníky na pláži (k dispozícii za po-
platok) • ponuka vodných športov na  pláži 
(za poplatok) 

Korali hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.korali.me

Naša mienka: obľúbený komplex Korali má vý-
bornú polohu priamo pri nádhernej piesočnatej 
pláži, ktorú od hotelového areálu delí len prome-
náda lemovaná stánkami s  miestnymi špecia-
litami, obchodíkmi so suvenírmi, reštauráciami 
a  barmi. Z  pláže môžete obdivovať krásnu prí-
rodnú scenériu okolitých hôr. Zlatistá farba pie-
sočnatej sutomorskej pláže, bledomodré more 
v kombinácii so sýtozelenou farbou vysokých hôr 
v pozadí, vytvárajú priam exotické dovolenkové 
prostredie, ktoré je určite tou najväčšou devízou.

Sutomore
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Šport a  zábava: rôzne zábavné centrá 
(diskotéky, bary, kaviarne a reštaurácie) 
v bezprostrednej blízkosti hotela a známej 
premenády letoviska Sutomore • v  blíz-
kosti futbalové a  basketbalové ihrisko • 
na pláži vodné športy - vodné skútre, vod-
né bicykle (za poplatok) • možnosť využiť 
vodný taxík (za poplatok)

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

skych stolov vrátane nápojov (voda, 
džúsy, pivo, červené víno) • miestne al-
koholické a  nealkoholické nápoje v  ho-
telovom all inclusive bare počas dňa v 
hotelom vyhradených hodinách -  pivo, 
džúsy, miestne víno, rakija (hroznový 
destilát), voda, minerálka, káva, čaj 
a drobné snacky 

Cenník » 12
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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  stredisku Durrës a sme zvedaví, čo 
poviete na našu novinku - hotel Gloria 
Palace. Cestovať môžete letecky i 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.

Jazero Ohrid Berat
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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: hotelový areál je situovaný len 50 
metrov od krásnej pláže s  jemným pieskom 
a  s  pozvoľným vstupom do  Jadranského 
mora na okraji mesta Durrës • ľahká dostup-
nosť centra mesta miestnou dopravou ale-
bo taxíkom • non-stop lekáreň 30 m • 39 km 
od príletového letiska Rinas • 42 km od hlav-
ného mesta Tirana 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • možnosť ubytovania v ro-
dinných izbách tvorených 2 spálňami • kli-
matizácia • TV • minibar (za  poplatok) • wifi 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • balkón (za poplatok) 

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 » 13
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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 mesta Dur-
rës • ľahká dostupnosť centra mesta miest-
nou dopravou alebo taxíkom 

Ubytovanie: moderné a  elegantné 2-lôž-
kové izby štandard orientované na morskú 
stranu s možnosťou prístelky • individuálne 
nastaviteľná klimatizácia • TV • wifi zdarma 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • minibar 
(za príplatok) • balkón s posedením • zrekon-
štruované izby superior (za príplatok) 

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s  recepciou • wifi pripojenie • internetový 
kútik • zmenáreň • café bar s  posedením 
na  terase s  priamym výhľadom na  more • 
a´la carte reštaurácia • bazén • fitness cen-
trum • konferenčná miestnosť • bar pod 
strechou hotela s  panoramatickým výhľa-
dom na celý záliv • parkovisko 

Stravovanie: all inclusive

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: fitness centrum • na pláži 
výber vodných atrakcií a  vodných športov 
(za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane vybraných nápojov • vo vyhra-
dených hodinách popoludňajší snack • po-
čas dňa miestne alkoholické nápoje - víno, 
pivo, voda, džúsy, malinovky, káva a  čaj 
podávané v hotelovej reštaurácii • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne aj na pláži

Cenník » 14
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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 • mini-

bar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • balkón 
alebo terasa • časť izieb s orientáciou na mor-
skú stranu(za  príplatok) • možnosť ubyto-
vania v  novovybudovanom depandance, 
v ktorom sa nachádzajú 2-lôžkové izby s 
možnosťou až dvoch prísteliek • klimatizácia 
• SAT TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy

Vybavenie hotela: moderné budovy ukryté 
v  prekrásnej a  udržiavanej hotelovej záhra-
de • vstupná hala s  recepciou a posedením 
•  zmenáreň • reštaurácia • bar • vonkajší bar 
s  terasou • rozľahlý bazén v  tropickom štýle 
lemovaný palmami a borovicami • detský ba-

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
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zén • terasa na slnenie s ležadlami a slnečník-
mi pri bazéne s výhľadom na tyrkysové more 
(zdarma) • kryté pódium využívané na večer-
né 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 veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane vybraných nápojov • ľahký 
popoludňajší snack vo vyhradených hodi-
nách, počas dňa pivo a víno miestnej pro-
dukcie, ako aj  vybrané nealkoholické ná-
poje (voda, džús, malinovky) podávané 
v  hotelovej reštaurácii • slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne aj na pláži zdarma  • wifi 
pripojenie

Cenník » 14
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Horizont hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: harmoniahotelsgroup.com

Naša mienka: moderný hotel Horizont, otvore-
ný v apríli 2017, sa hlási k hotelovej sieti Harmo-
nia Hotels Group a je ideálnou voľbou pre vaše 
chvíle oddychu. Môžete leňošiť na nádhernej 
pláži pod albánskym slnkom či nechať rozmaz-
návať svoje zmysly vynikajúcimi jedlami albán-
skej i medzinárodnej kuchyne. A ak ani to nebu-
de stačiť, odpočúčame vám navštíviť i centrum 
mesta Durrës s  jeho prístavom, historickými pa-
miatkami a prekrásnou pobrežnou promenádou 
alebo si užiť večerný život v niektorom z blízkych 
barov či diskoték.

Poloha: 5 km od centra mesta Durres •  
neďaleko 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 • SAT TV • minibar (za poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa • wifi • priestrannejšie superior 
izby (za príplatok)  • izby orientované na mor-
skú stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: priestranná vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia • lobby bar • bar pri 
bazéne • 2 výťahy • vonkajší sladkovodný ba-
zén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a 
slnečníky pri bazéne zdarma • trezor na re-
cepcii (za poplatok) • konferenčná miestnosť 
• obchodík so suvenírmi • wifi zdarma   

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do  mora vhodná i pre neplavcov 
vzdialená od hotela cca 200 m • slnečníky 
a ležadlá zdarma • plážové vodné športy 
a atrakcie (za poplatok) 

Šport a  zábava: výber rôznych vodných 
športov na pláži (za poplatok) • bary a disko-
téky v mestečku Durres

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 v hotelových ve-
rejných priestoroch • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne i na pláži zdarma

Cenník » 13
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SOFIA
Burgas

Varna

Slnečné pobrežie
Sveti Vlas

Elenite

Pomorie

Primorsko

Starobylé mesto

Ako touroperátori s  dlhoročnými skú-
senosťami a stabilnými bulharskými 
partnermi vám môžeme ponúknuť 
tie najvyhľadávanejšie a  najznámejšie 
letoviská. Každým rokom sa zlepšu-
júce a  kvalitnejšie služby, ktoré môžu 
konkurovať i  turistickým stáliciam, sú 
pripravené plniť vaše sny o  “bezsta-
rostnej dovolenke za rozumný peniaz“. 
Doprajte si kráľovský pocit. Vyskúšajte 
jazdu kočiarom, spustite sa toboganmi 
v  niektorom z  vodných svetov, zalie-
tajte si na  rogale. A určite ochutnajte 
zo širokej a kvalitnej ponuky tunajších 
reštaurácií, kde vám pripravia tradičný 
šopský šalát, či pečenú rybu s opeka-
nou cuketou. 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. Neďaleké starobylé mestečko 
Nesebar s jeho úzkymi uličkami vás 
zase zavedie do čias minulých a je ako 
stvorené pre romantické prechádzky a 
spoznávanie bulharskej kultúry. Kto si 
chce skôr zaleňošiť, tomu odporúčame 
jedno z  pokojnejších stredísk Elenite, 
Sveti Vlas, Primorsko či Pomorie. Stačí 
si vybrať jeden zo spôsobov dopravy - 
diaľkový klimatizovaný autobus alebo 
lietadlo, počet dní na  koľko sa chcete 
nechať uniesť z  reality a  hotel, ktorý 
vyhovuje svojimi službami práve vašim 
potrebám. Bulharsko čaká len na  vás, 
nechajte sa očariť.

Bulharsko je dlhodobo obľúbenou 
destináciou Slovákov, ktorí ju navštevujú 
predovšetkým pre jeho čisté more, ale aj 
pre cenovú dostupnosť. Táto rôznorodá 

krajina vás očarí nielen krásnymi plážami 
s jemným pieskom ale aj nespočetným 

množstvom historických pamiatok či 
prírodnými rezerváciami ako Ropotamo 

a Perla. Samozrejme, nemôžeme 
nespomenúť starobylé mesto Nesebar, 
ktoré je zapísané na zozname UNESCO. 

Navštívte s nami túto úžasnú krajinu a my 
sa postaráme o váš nevšedný zážitok.

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 jedi-
nečnou kombináciou krištáľovo čistej vody a hôr. 
Rozprestiera sa na  800 metrov dlhej pláži, ktorú 
lemujú jemne zvlnené kopce udržujúce príjem-
né ovzdušie aj počas slnkom rozhorúčených let-
ných dní. Elenite má priame autobusové spojenie 
so Slnečným 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  azda najnavšte-
vovanejšie bulharské letovisko, ktoré určite splní 
vaše predstavy o  ideálnej dovolenke. Stretnete 
sa tu s malebnou krajinou obklopujúcou štýlové 
hotely, ako aj moderným centrom letoviska. Vý-
nimočná široká pláž z jemného piesku, lemovaná 
piesočnými dunami, je niekoľko kilometrov dlhá 
a siaha až po starobylé mestečko Nesebar, ktoré 
je od roku 1983 súčasťou svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO a určite stojí za to navštíviť ho. 
Pozvoľný vstup do mora iste ocenia rodiny s deť-

mi a  aj menej odvážni plavci. Snečné pobrežie 
je držiteľom medzinárodného ocenenia “Modrá 
vlajka“ za  čistotu mora, pláže i  prírodného pros-
tredia. Toto živé  stredisko je ako stvorené pre do-
volenkárov, ktorý po celodennom slnení a šantení 
v mori alebo bazéne, radi zájdu večer na dobre 
chladený nápoj a tiež neodolajú chytľavým tó-
nom z nočných klubov. Dovolenka na Slnečnom 
pobreží vám zaručí zábavu počas celého dňa a je 
výborným východiskovým bodom pre fakultatív-
ne výlety.

Sveti Vlas 
Sveti Vlas je pokojné, rýchlo sa rozvíjajúce prímor-
ské letovisko, situované na  úpätí pohoria Stará 
Planina, vzdialené cca 4 km od  Slnečného po-
brežia. Najväčším lákadlom sú piesočnaté pláže, 
ktoré poskytujú výborné podmienky pre kúpanie 
a vodné športy. So strediska je  očarujúci výhľad 
na historický Nesebar. V srdci tohto malého leto-
viska sa nachádza centrum s obchodíkmi ponú-
kajúcimi dovolenkové suveníry či tradičné bulhar-
ské výrobky. 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 jedným z najstarších miest v Bulharsku. Okrem 
výhodnej polohy a  krásnej pláže s  liečivým 
pieskom, obmývanej priezračnými morskými vl-
nami, sem klientov láka i soľné jazero preslávené 
svojimi zázračnými 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  pestrofarebnými loďkami. Raritou sa jed-
noznačne 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 rezervá-
cií Bulharska - Ropotamo. Absolvovať výlety môžu 
turisti aj do neďalekých miest, napríklad staroby-
lého 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

Sozopol Nesebar
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Poloha: rozľahlý hotelový rezort je situova-
ný v novej časti pokojnejšieho letoviska Po-
morie • cca 15km od letiska v Burgase • 20 km 
od živého Slnečného pobrežia a historické-
ho mestečka Nesebar • v  blízkosti autobu-
sovej zastávky s pravidelným autobusovým 
spojením s okolitými strediskami • priamo pri 
krásnej piesočnatej pláži • aquapark Sunset v 
tesnej blízkosti hotela (vstup za poplatok)

Ubytovanie: impozantný hotelový rezort 
s areálom ústiacim na priestrannú piesočna-
tú 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 
pozostávajúce zo spálne a obývačky s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek • apart-
mány sú zariadené: kuchynským kútom - 
sporák, chladnička s mrazničkou, mikrovlnná 
rúra (za poplatok) • jedálenský stôl so stolič-

kami • 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: vstupné 
haly s  recepciou • zmenáreň •  5 hlavných 
reštaurácií • 10 barov (3 lobby bary,   Bowling 
bar, Vitamín bar, 2 bary pri bazénoch, 3 plá-
žové bary) • kaviareň vrátane Viedenskej 
cukrárne •  4 à la carte reštaurácie - nutná 
rezervácia vopred (talianska - Venezia, fran-
cúzska - La Boheme, ázijská - Asia, rybia - 
Mediterraneo) • 3 rozľahlé vonkajšie bazény 
s  oddelenými časťami pre deti • vonkajší 
bazén so šmykľavkami (slnečníky a  ležadlá 
pri bazénoch zdarma) • SPA centrum, ma-
sáže, peeling (za poplatok) • sauna - fínska, 
infračervená, bylinková • hammam • solá-
rium • kaderníctvo • salón krásy - manikúra, 
pedikúra, kozmetika (za poplatok) • jacuzzi 
• wifi pripojenie na  recepcii hotelov Sigma 
a Eta • počítačová miestnosť (za poplatok) • 

Sunset Beach hotel. komplex

oficiálne hodnotenie: **** / *****
webstránka: www.sunsetresort.bg

Naša mienka: sme nesmierne radi, že vám opäť 
môžeme ponúknuť vami tak obľúbený a vyhľa-
dávaný rozprávkový hotelový komplex, ktorý sa 
nachádza priamo pri 400 metrov dlhej prírodnej 
piesočnatej pláži v  novej časti letoviska Pomorie. 
Tento dovolenkový raj sa radí do kategórie najväč-
ších a najexkluzívnejších rezortov na pobreží Čier-
neho mora. Pozostáva zo šiestich viacpodlažných 
elegantných hotelov, ponúkajúcich vkusné uby-
tovanie a  vynikajúce služby. Neoddeliteľnou sú-
časťou celého areálu je krásna hotelová záhrada s 
množstvom exotickej zelene a spleťou chodníčkov.

vPomorie
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konferenčná miestnosť • výťahy • sprchy pri 
bazénoch • vnútorný bazén • detský vnútor-
ný bazén so  šmykľavkou • fitness centrum 
(za  poplatok) • menšie obchodné centrum 
• parkovanie 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 
vhodná pre  rodiny s  deťmi i neplavcov je 
vzdialená len pár metrov od  hotelového 
komplexu •  slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky (za poplatok)  • plážový bar

Šport a zábava: denné a večerné hotelové 
animácie pre deti aj dospelých • detský klub • 
detské ihrisko • bowling (6 dráh) • stolný tenis 
(zdarma) • biliard • šípky • plážový volejbal • 
aqua gymnastika • prenájom bicyklov • vod-
né športy a atrakcie na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere po-

dávané formou bohatých a chutných švéd-
skych stolov vrátane nápojov • 24 hodinový 
all inclusive servis v lobby bare • špeciality 
miestnej i medzinárodnej kuchyne • ľahšie 
polnočné občerstvenie • miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje (rôzne likéry, 
anízovka, gin, vodka, rum, whisky, brandy, 
biele a červené víno, pivo, koktaily,  rôzne 
druhy nealko nápojov, minerálna voda, 
džúsy) • teplé nápoje (čaj, káva) • tematický 
večer 2-krát do týždňa • počas dňa sú po-
dávané sladké koláčiky a zmrzlina • plážové 
osušky, ležadlá a  slnečníky pri bazénoch 
hotelového rezortu  zdarma • detský klub • 
vodné šmykľavky • občerstvenie v plážo-
vom bare • medzinárodné hotelové animá-
cie pre deti aj dospelých • vstup do hotelo-
vého Aquaparku (10:00 - 18:00)

Cenník » 19

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Poloha: nachádza sa v pokojnejšom leto-
visku  Elenite, ktoré je z jednej strany ob-
klopené  krásnymi zelenými lesmi a zo stra-
ny druhej  zlatistou plážou s priezračným 
morom •  cca 10 km od  rušného strediska 
Slnečné pobrežie (pravidelné spojenie au-
tobusom) • 15 km od historického Neseba-
ru • cca 40 km od letiska Burgas • priamo 
pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora

Ubytovanie: hotelová budova je súčas-
ťou rozsiahleho prázdninového komplexu 
nachádzajúceho sa priamo pri pláži • štý-
lovo a komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 

•  klimatizácia •  chladnička •  SAT-TV •  tele-
fón •  sušič na  vlasy • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a  WC) • 
trezor (za  poplatok)  •  balkón alebo terasa 
s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • lobby bar • hlavná hotelová reštaurá-
cia • pool bar • vonkajší bazén, detský bazén 
(slnečníky a  ležadlá pri bazéne zdarma) • 
v  areáli Royal Club Victoria je k  dispozícii 
všetkým klientom: bar na  pláži (za popla-
tok) • minigolf • aquapark Atlantida • menšia 
nákupná zóna • 3 à la carte reštaurácie  - ta-
lianska, stredomorská a bulharská (nutná 
rezervácia) • kaviareň • nočný klub • wifi • 

Royal Park hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naša mienka: štýlový hotel Royal Park, nachá-
dzajúci sa v exkluzívnom hotelovom komplexe 
Royal Club Victoria v rekreačnej oblasti Elenite, 
zabezpečuje pre svojich hostí oddych i zábavu. 
Ponúka široký rozsah služieb v  unikátnej kom-
binácii krištáľovo čistého mora a impozantných 
hôr. Súhra originálnej architektúry a  pôsobivej 
elegancie dodáva tomuto rezortu nádych jedi-
nečnosti. Ultra all inclusive program nezahŕňa 
len občerstvenie a  nápoje počas celého dňa, 
ale aj množstvo zábavných aktivít. V  rozľah-
lom areáli nájdete okrem aquaparku Atlantida 
s množstvom šmykľaviek a toboganov i bazény 
pre dospelých a deti, vodné športy, minigolfové 
ihrisko, tenisový kurt, bar, nočný klub a  reštau-
rácie. Výnimočné chvíle bezpochyby zažijete 
v krásnom SPA centre, ktoré vám ponúkne ne-
spočetné množstvo procedúr. 

vElenite

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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detské ihrisko • bowling centrum • SPA cen-
trum • fitness • lekár • parkovanie pri hoteli 
(za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá hotelová piesočnatá pláž pre-
miešaná pri vstupe kamienkami • s pozvoľ-
ným vstupom do  mora vhodným pre deti 
a neplavcov • ležadlá a slnečníky (zdarma) 

Šport a  zábava: hotelové animácie pre 
deti aj dospelých • detský klub • bowling • 
aquapark • minigolf • tenisové kurty • stolný 
tenis • biliard • vodné športy na pláži (za po-
platok)

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

stolov vrátane nápojov • možnosť rezer-
vácie večere v  a´la carte reštauráciách • 
počas dňa sú podávané miestne alkoho-
lické (koňak, vodka, likéry, víno, pivo, kok-
taily) a nealkoholické nápoje •  ľahšie ob-
čerstvenie a snacky vo vyhradených 
hodinách • káva, čaj, koláčiky a hot dog 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži 
•  neobmedzený vstup do aquaparku At-
lantida • medzinárodné hotelové animá-
cie 

Cenník » 19
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Poloha: v malebnom prímorskom letovis-
ku Elenite • iba 10 km od  vyhľadávaného 
Slnečného pobrežia (pravidelné spojenie 
autobusom) •  cca 15 km od starobylého 
mestačka Nesebar, ktoré býva často ozna-
čované ako „ perla Čierneho mora“ • cca 40 
km od letiska Burgas • v okolí sa nachádza 
menšia obchodná zóna • priamo pri dlhej 
hotelovej pláži

Ubytovanie: hotel je súčasťou unikátne-
ho dovolenkového komplexu Royal Club 
Victoria • komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek •  kli-
matizácia •  SAT-TV •  telefón •  chladnička • 
trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 

(sprcha, resp. vaňa a WC) •  sušič na vlasy • 
balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • lobby bar • zmenáreň • hlavná reštau-
rácia • vonkajší bazén s oddelenou detskou 
časťou (slnečníky a  ležadlá zdarma) • aqu-
apark Atlantida • nákupné centrum • 3 a´la 
carte reštaurácie - talianska, stredomorská 
a bulharská (nutná rezervácia) • kaviareň • 
nočný klub • wifi • detské ihrisko • fitness • 
SPA centrum, masáže (za poplatok) • lekár • 
parkovanie pri hoteli (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Atrium Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naša mienka: tento elegantný hotel s pútavou 
architektúrou sa nachádza v rozľahlom hotelo-
vom komplexe Royal Club Victoria. Hotel je po-
stavený v modernom štýle ponúkajúcom pocit 
pohodlia a fascinujúci výhľad na nádherný záliv 
Čierneho mora. Starostlivo udržiavaný areál celé-
ho hotela vám ponúka okrem komfortného uby-
tovania a kvalitných služieb aj výbornú miestnu 
a medzinárodnú kuchyňu. Samozrejmosťou je 
nadherná dlhá piesočnatá pláž. Okrem iného, 
určite oceníte, že v areáli sa nachádza aquapark 
Atlantida s  rôznymi druhmi šmykľaviek a  tobo-
ganov spolu s bazénmi pre dospelých a  deti. 
Tých aktívnejších určite poteší klub surfovania, 
minigolfové ihrisko či  tenisové kurty. K vašej cel-
kovej spokojnosti a dokonalému relaxu prispe-
je i SPA centrum, ktoré je pripravené ponúknuť 
vám niektorú z množstva rozličných procedúr.

vElenite

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláže: hotelová pláž so zlatistým jemným 
pieskom pri vstupe premiešaná kamien-
kami • pozvoľný vstup do  mora vhodný 
pre deti a  neplavcov • slnečníky a  ležadlá 
zdarma • bar na pláži (za poplatok) • široká 
paleta vodných športov (za poplatok)

Šport a zábava: hotelové animácie • det-
ský klub • bowling • aquapark • minigolf • 
tenis • SPA centrum •  biliard •  škola surfo-
vania • stolný tenis • vodné športy na pláži 
(za poplatok)

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

stolov vrátane nápojov • možnosť rezer-
vácie večere v a´la carte reštaurácii • po-
čas dňa podávané miestne alkoholické 
(koňak, vodka, likéry, víno, pivo, koktaily) 
a nealkoholické nápoje • káva, čaj a slad-
ké koláčiky • počas dňa rôzne snacky a 
hot dog •  ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži • detský klub • detské ihrisko • 
neobmedzený vstup do  aquaparku At-
lantida • medzinárodné hotelové animá-
cie pre deti aj dospelých

Cenník » 19
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Poloha: v  južnej časti a  na  samotnom 
začiatku svetoznámeho a  vyhľadáva-
ného strediska Slnečné pobrežie •  cca 
200 m od zlatistej slnkom zaliatej piesočna-
tej pláže • v bezprostrednej blízkosti hotela 
nájdete obchodíky a reštaurácie • iba 2 km 
od rušného centra s barmi, diskotékami 
a nočnými klubmi • cca 1 km od historické-
ho mestečka Nesebar, ktorého návštevu si 
určite nenechajte ujsť (dostupné miestnym 
vláčikom alebo peši) • nová časť Nesebaru 
cca 500 m s  možnosťou výhodných náku-
pov, príjemného posedenia v  kaviarnič-
kách a reštauráciách • autobusová zastávka 
s  pravidelným spojením s  ostatnými čas-

ťami Slnečného pobrežia neďaleko hotela 
• cca 35 km od   medzinárodného letiska 
v Burgase

Ubytovanie: moderné a  priestranné 
2-lôžkové hotelové izby s  možnosťou jed-
nej alebo dvoch prísteliek •  rodinné izby 
s dvomi pevnými lôžkami a možnosťou až 
troch prísteliek • klimatizácia • telefón • SAT 
TV • chladnička, resp. minibar • rýchlovarná 
kanvica • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC) • sušič na vlasy • 
balkón resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: hotel pozostáva z 2 
budov, navzájom prepojených spoločnou 

Kotva hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.kotva-bg.com

Naša mienka: aj tento rok vás privíta s otvorenou 
náručou príjemný a ústretový personál tohoto 
výnimočného a overeného hotela, ktorý si svo-
jimi kvalitnými službami a výbornou polohou 
získal už nejedného dovolenkára. Unikátny je 
najmä vybavením areálu, ktorého súčasťou je 
miniaquapark s  rôznymi vodnými atrakciami, 
pirátska loď, tobogany a  šmykľavky. Vďaka útul-
ne, moderne a vkusne zariadeným izbám je ho-
tel Kotva vyhľadávaný najmä rodinami s  deťmi. 
Jeho jedinečná poloha, takpovediac len na skok 
od historického mestečka Nesebar, bude určite 
lahôdkou pre nejedného milovníka histórie a 
kultúry, ale aj milovníci dobrého jedla si prídu na 
svoje - čo tak vyskúšať tradičnú Bob Chorbu či 
Gjuveč? Ak zatúžite po ruchu skutočne veľkého 
letoviska, odvezte sa autobusom do  centra Sl-
nečného pobrežia a ponorte sa do víru zábavy.

vSlnečné pobrežie
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recepciou a vstupnou halou s príjemným 
posedením •  trezor na recepcii (za  popla-
tok) • zmenáreň • výťahy • wifi na recepcii 
• hlavná hotelová reštaurácia •  a´la carte 
reštaurácia • lobby bar • koktail bar • bar pri 
bazéne • veľký členitý bazén s pool barom • 
bazény so šmykľavkami, toboganmi a inými 
vodnými atrakciami pre malých i  veľkých 
návštevníkov, ktoré sú súčasťou hotelové-
ho miniaquaparku v štýle “piráti z Karibiku“ 
• vonkajší bazén vyhradený pre plavcov  • 
detský bazén • ležadlá a slnečníky pri bazé-
noch zdarma • sauna • kaderníctvo • lekár • 
masáže • fitness centrum • hotelové parko-
visko (za poplatok)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
bohatých a chutných švédskych stolov • 
možnosť priplatiť si all inclusive

Pláže: cca 200 metrov od širokej piesočna-
tej pláže • slnečníky a ležadlá (za poplatok) 
• vodné športy (za poplatok) • plážové bary

Šport a zábava: biliard • stolný tenis • stol-
ný  futbal • bowling klub v blízkosti hotela

Cenník » 17
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Poloha: hotel nachádzajúci sa v  severnej 
časti živého strediska Slnečné pobrežie • pria-
mo pri širokej piesočnatej pláži • od hotela 
vedie promenáda plná obchodíkov a zábav-
ných atrakcii priamo do centra letoviska • v 
blízkosti hotela je zastávka autobusov (pravi-
delné spojenie so strediskom Sveti Vlas alebo 
historickým mestom Nesebar) • cca 7 km od 
mestečka Nesebar • cca 30 km od medziná-
rodného letiska v Burgase 

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 (zdarma) • wifi (zdarma) • balkón alebo 
terasa s posedením • izby s okúzľujúcim vý-
hľadom 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 (masáže, peeling za 
poplatok) • vnútorný bazén • jacuzzi • kader-
níctvo • kozmetický salón • sauna • fitness • 
wifi pripojenie na recepcii zdarma • obchodí-
ky so suvenírmi • lekár • zmenáreň • hotelové 
parkovisko (za poplatok) 

Imperial Palace hotel  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.victoriagroup.bg

Naša mienka: tento moderný 5* hotel Imperial 
Palace s kvalitným programom all inclusive je si-
tuovaný v severnej časti vyhľadávaného a azda 
najpopulárnejšieho strediska v krajine - Slnečné 
pobrežie. Široká, niekoľko kilometrov dlhá pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa 
nachádza priamo pred hotelom. Nezvyčajný no 
príťažlivý dizajn tohoto komplexu bezpochyby za-
ujme svojich návštevníkov už pri príchode. Vstup-
ná hala s recepciou a posedením v lobby bare ešte 
dotvárajú dojem impozantnosti. Výnimočná polo-
ha, komfortné ubytovanie, kvalitné služby, vynika-
júca kuchyňa plná tých najlepších bulharských či 
medzinárodných dobrôt a v neposlednom rade 
nezabudnuteľný výhľad z okna vašej izby na ne-
konečný horizont Čierneho mora vás len utvrdí o 
správnosti vášho rozhodnutia. Hotel odporúčame 
klientom všetkých vekových kategórií.

Slnečné pobrežie
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Stravovanie: formou bohatých švédskych 
stolov

Pláž: široká pláž s jemným zlatistým pieskom 
a s pozvoľným vstupom do mora vhodná aj 
pre deti a menej zdatných plavcov •  slneč-
níky a  ležadlá (za poplatok) • na pláži sa na-
chádzajú aj vyhradené neplatené úseky bez 
slnečníkov a ležadiel v blízkosti hotela • vod-
né motorizované aj nemotorizované športy  
(za poplatok)

Šport a zábava: SPA centrum • internetový 
kútik • fitness • kasíno • v blízkosti hlavná pro-
menáda vedúca až do samotného centra 
letoviska, kde nájdete množstvo obchodov, 

reštaurácií, barov, diskoték a rôznych dovo-
lenkových 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,  
sladké koláčiky, káva, čaj •  počas celého 
dňa lokálne nealkoholické 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 (rezervácia vopred) • wifi

Cenník » 19
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Poloha: v živom centre obľúbeného a turis-
tami vyhľadávaného bulharského strediska 
Slnečné pobrežie • priamo pri piesočnatej 
pláži, ktorá ponúka nespočetné množstvo 
športových aktivít a atrakcií pre celé rodiny • 
približne 5 km od historického mestečka Ne-
sebar, ktorého návštevu si nenechajte újsť 
• pred hotelom je dlhá plážová promenáda 
lákajúca k romantickým prechádzkam • cca 
30 km od medzinárodného letiska Burgas

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 hotelového komplexu: areál 
pozostáva z  hotelov Chaika Beach, Chaika 
Arcadia a  Chaika Metropol • vstupná hala 
s recepciou • wifi • dve reštaurácie • lobby bar 
• pool bar • Irish bar • Mystic club (s hudbou 
profesionálnych DJ) • dva vonkajšie bazény 
s oddelenými detskými časťami • detské ih-
risko • krytý bazén • SPA centrum • masáže 
a rôzne procedúry  • a´la carte reštaurácia •  
internet • kaderníctvo • hotelové obchodíky 
• zmenáreň • parkovisko (za poplatok) 

Chaika Beach Resort hot. komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.victoriagroup.bg

Naša mienka: na základe množstva pozitívnych 
ohlasov z minuloročných sezón sme i tento rok 
opätovne zaradili do našej ponuky vami tak ob-
ľúbený hotelový komplex Chaika Beach Resort. 
Resort nachádzajúci sa v srdci obľúbeného a 
rušného strediska Slnečné pobrežie, priamo na 
krásnej piesočnatej pláži sa skladá z časti Chaika 
Resort (Chaika Beach a Chaika Arcadia) a hotela 
Chaika Metropol. Zárukou vydarenej dovolenky 
je nielen pohodlné ubytovanie, vynikajúce služ-
by a harmonické prostredie ale aj bezprostredná 
blízkosť  zábavných a nákupných možností. Ak 
patríte ku klientom vyhľadávajúcim zábavu, bu-
deme poctení ponúknuť vám nezabudnuteľnú 
dovolenku strávenú na tomto jedinečnom mies-
te. Ľahko dostupná niekoľko kilometrov dlhá 
piesočnatá pláž s vyhriatym pieskom ponúka 
dokonalý oddych všetkým vekovým kategóriám.  

vSlnečné pobrežie
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Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov • za príplatok možnosť stra-
vovania 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 kú-
peľných služieb (za poplatok) • internetový 
kútik • požičovňa áut • hotelové denné 
animácie pre deti aj dospelých • v blízkosti 
hotelového komplexu je rušné centrum s 
množstvom barov a diskoték

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re podávané formou  

bohatých švédskych stolov vrátane nápo-
jov a širokého výberu dezertov • ľahšie ob-
čerstvenie podávané počas dňa - zmrzlina, 
káva, čaj, horúca čokoláda, sladké koláčiky 
• lokálne alkoholické a  nealkoholické ná-
poje vo vyhradenom čase • slnečníky a le-
žadlá pri bazénoch • 1x za pobyt večera v 
a´la carte reštaurácii (nutná rezervácia) • 
wifi pripojenie • jeden voľný vstup do aqu-
aparku hotelového komplexu Royal Club 
Victoria v Elenite s toboganmi a šmykľav-
kami 

Cenník » 17
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Poloha: príjemný a  viacerými dovolenko-
vými sezónami preverený hotel Dunav sa 
nachádza v širšom centre známeho a vyhľa-
dávaného letoviska Slnečné pobrežie • je si-
tuovaný v blízkosti živej obchodnej prome-
nády s množstvom obchodíkov, reštaurácií, 
barov a kaviarničiek • približne 3 km od jed-
ného z najnavštevovanejších bulharských 
historických miest a to mestečka Nesebar, 
ktoré je zapísané na  zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO a nachádza sa na skal-
natom výbežku • pravidelné spojenie medzi 
letoviskom a mestečkom Nesebar je zabez-
pečené miestnou autobusovou dopravou 
alebo lákavým turistickým vláčikom • hotel 
je vzdialený približne 250 m od priestrannej 
piesočnatej pláže • cca 30km od medziná-
rodného letiska Burgas

Ubytovanie: príjemne a  moderne zaria-
dené 2 - lôžkové izby s pekným výhľadom 
na okolie (niektoré s výhľadom na more)
s  možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 

• klimatizácia • telefón • SAT TV • wifi (zdarma) 
• chladnička • vlastné hygienické  príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na vla-
sy • balkón s posedením

Vybavenie hotela: elegantná a priestranná 
vstupná hala s recepciou s možnosťou von-
kajšieho aj vnútorného sedenia •  príjemne 
pôsobiaci lobby bar s  ponukou alkoholic-
kých aj nealkoholických nápojov vrámci 
all inclusive konceptu •  trezor na  recepcii 
(za poplatok) • zmenáreň • wifi v celom ho-
teli zdarma • 4 výťahy, z toho 1 panoramatic-
ký •  hlavná reštaurácia s  vonkajšou terasou 
a posedením • vonkajší bazén s oddelenou 
časťou pre deti •  terasa na  slnenie obklo-
pujúca bazén, na  ktorej sú umiestnené le-
žadlá a slnečníky (zdarma) • bar pri bazéne 
•  záhradná reštaurácia, kde vás v popolud-
ňajších hodinách pohostia ľahkým občer-
stvením a nápojmi • upravená a udržiavaná 
hotelová záhrada, v ktorej je situované det-
ské ihrisko • hotelové parkovisko

Dunav hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotel-dunav.com

Naša mienka: v nezabudnuteľnej atmosfére Sl-
nečného pobrežia na vás aj v tejto letnej sezóne 
už netrpezlivo čaká, tradične mimoriadne obľú-
bený hotel Dunav, ktorý vám snáď ani nemusíme 
predstavovať. Moderný interiér hotela, elegantne 
zariadené izby, vynikajúca strava, kvalitné služby 
all inclusive, či krásna udržiavaná záhrada s  ba-
zénom a  slnečnou terasou, to sú len niektoré 
z  predností tohto príjemného dovolenkového 
miesta vhodného i pre náročnejších dovolenká-
rov. Ak si zvolíte hotel Dunav za cieľ vašej letnej 
dovolenky, môžete si byť istí, že vás nesklame. 

vSlnečné pobrežie
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Stravovanie: formou all inclusive

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  rôznymi atrakciami pre deti 
i dospelých

Šport a zábava: stolný tenis • fitness • ma-
sáže •  biliard • v blízkosti tenisové kurty, 
minigolf ( za poplatok) •  stredisko Slnečné 
pobrežie ponúka pestrú a atraktívnu paletu 
motorizovaných i nemotorizovaných vod-
ných športov ako parasailing, paragliding, 
vodné skútre, vodný banán či kolesá, vod-
né bicykle (za poplatok) • plážový volejbal • 
plážový futbal • prenájom motorového člna 
(za  poplatok) • okrem vodných športov tu 
nájdete aj aquaparky a lunaparky

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re sú servírované for-

mou bohatých švédskych stolov v hotelo-
vej reštaurácii 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: kolu, mirindu, 7UP, 
vodu • teplé nápoje - káva, čaj, mlieko, ka-
kao • v bare pri bazéne sa počas dňa podá-
va zmrzlina, sladké koláčiky, alkoholické 
a  nealkoholické 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 • wifi 
pripojenie na recepcii aj na izbách

Cenník » 18
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Sea Breeze hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.seabreeze.bg

Naša mienka: skvelý hotel butikového typu sa 
nachádza priamo uprostred pulzujúceho srdca 
Slnečného pobrežia a od nádhernej piesočnatej 
pláže ho delí len pešia promenáda. S dych vyrá-
žajúcim výhľadom na  more, ktorý ponúka väč-
šina izieb, zažijete pocit exkluzívnej dovolenky 
avšak za dostupnú cenu. Ak chcete byť strhnutí 
do víru nočnej zábavy, tak hotel Sea Breeze je 
tým pravým dovolenkovým miestom. Relax vám 
dožičí hotelový bazén, ako aj posedenie v  prí-
jemnom dennom bare na terase. Ak máte chuť 
na  romantické prechádzky, odporúčame zavítať 
do históriou dýchajúceho starobylého Nesebaru.

Poloha: len pešia promenáda delí tento 
útulný, sympatický hotel od širokej piesoč-
natej pláže • samotné centrum mesta do-
siahnete po 10 minutách chôdze, kde náj-
dete množstvo obchodov, butikov, barov, 
kaviarní, diskoték a ďalších dovolenkových 
atrakcií pre deti aj dospelých • miestne i me-
dzinárodné reštaurácie ponúkajúce rôzne 
špeciality, ktoré ulahodia nielen očiam, ale 
aj vaším chuťovým pohárikom • starobylé 
mestečko Nesebar je vzdialené cca 5 km • 
letisko Burgas cca 35 km

Ubytovanie: pohodlne a  moderne zaria-
dené 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 a 
posedením • zmenáreň • trezor (za  popla-
tok) • hotelová reštaurácia s terasou • denný 

bar na terase • wifi pripojenie v  lobby bare 
(zdarma) • vonkajší bazén s oddelenou čas-
ťou pre deti • ležadlá a  slnečníky pri bazé-
ne (zdarma) • nákupná pasáž so suvenírmi • 
kadernícky a kozmetický salón (za poplatok) 
• fitness • parkovisko pre klientov (za popla-
tok)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
chutných švédskych stolov

Pláže: dlhá a  priestranná piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre 
malé deti a neplavcov • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • množstvo 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)
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Perla hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.ehotels-bg.com

Naša mienka: i tento rok sme do našej ponuky za-
radili vami osvedčený a štýlový hotel Perla, nachá-
dzajúci sa v severnej časti populárneho letoviska 
Slnečné pobrežie. Upúta vás svojou architekto-
nicky zaujímavou stavbou, ku ktorej patrí vonkajší 
bazén s dostatkom priestoru na leňošenie a pravý 
dovolenkový relax. Voľné chvíle si môžete spríjem-
niť prechádzkami po centre letoviska, kde nájde-
te rušné a dynamické uličky i romantické zákutia. 
Tí, ktorí túžia po troche histórie a kvalitne stráve-
nom čase, majú možnosť zájsť do  neďalekého 
mestečka Nesebar, ktoré je na zozname UNESCO.

Poloha: 300 metrov od  centra letoviska, 
v severnej časti Slnečného pobrežia, kde náj-
dete množstvo zábavných atrakcií • hotel sa 
nachádza 250 m od pláže • 38 km od mesta 
Burgas • mestečko Nesebar je dostupné pra-
videlným 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: kli-
matizácia • TV-SAT • telefón • minibar • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou, WC) • sušič na vlasy • sušiak na bielizeň 
• balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a zmenárňou • trezor (za poplatok) • hotelo-
vá reštaurácia s terasou • lobby bar • bazén 
s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne (zdarma) • detský kútik • wifi 
v spoločných priestoroch (zdarma) • výťah • 
internetový kútik • parkovisko (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora, vhodná pre deti i neplav-
cov • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • veľký 
výber vodných a športových atrakcií

Šport a  zábava: menšie fitness •  biliard • 
herňa • šípky • šach • v blízkosti hotela nájde-
te diskotéky • kluby • nočné bary • reštaurá-
cie • obchodíky • adrenalínové dovolenkové 
atrakcie pre malých aj veľkých •  aquapark • 
kolotoče

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou pes-

trých švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápo-
je • ľahšie občerstvenie počas dňa - snacky, 
káva, čaj, sladké koláčiky • bulharský tradič-
ný večer jedenkrát do týždňa • wifi pripoje-
nie • ležadlá a slnečníky pri bazéne
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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 
dostatočne preverený našimi spokojnými klient-
mi. Hotelový komplex Sunny Day tvorí 5 ubyto-
vacích častí, ktoré lemujú veľký vonkajší bazén 
a  starostlivo udržiavanú záhradu s  oddychovou 
zónou. Prekvapí vás najmä množstvom kvalit-
ných 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) •  hotelová reštaurácia 
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti 
• slnečníky a ležadla (zdarma) • pool bar • det-
ské ihrisko •  detské šmykľavky •  internetový 
kútik • parkovisko (za polatok)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov

Pláže: len 200 m od čistej niekoľko kilo-
metrou dlhej piesočnatej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá 
(za poplatok) • pozdĺž pláže nákupná prome-
náda s  obchodíkmi, reštauráciami, barmi a   
rozmanitým občerstvením • široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných vod-
ných športov

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
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Efir 
apartmány

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

Naša mienka: apartmány sa nachádzajú v tesnom 
susedstve hotela Sunny Day a ich výhodou je i 
blízka dostupnosť do centra Slnečného pobre-
žia. Priestranné a moderne zariadené apartmány 
s oddelenou spálňou sú ako stvorené pre chvíle 
oddychu viacčlenných rodín alebo skupín priate-
ľov. Blízkosť širokej piesočnatej pláže ako aj pešia 
dostupnosť rušného centra prispievajú k perfekt-
nej dovolenke pre všetky vekové kategórie. Ak ste 
sa už nasýtili rušným a moderným centrom do-
prajte si oddych a leňošenie pri vonkajšom bazé-
ne s pool barom, ktorým areál disponuje.

Poloha: v  severnej časti známeho letoviska 
Slnečné pobrežie • vedľa sesterského hotela 
Sunny Day • cca 200 m od piesočnatej pláže 
•  približne 2,5 km sa nachádza moderné a 
rušné centrum Slnečného pobrežia • obcho-
díky, kaviarničky a nočné bary nájdete na kaž-
dom kroku • historické mestečko Nesebar je 
vzdialené cca 7 km • v blízkosti hotela sa na-
chádza  aquapark • letisko Burgas cca 35 km 

Ubytovanie: moderné a priestranné apart-
mány so štyrmi klasickými lôžkami a  mož-
nosťou jednej prístelky • skladajú sa zo spálne 
a obývačky • klimatizácia • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchou a  WC) 
• TV • plne zariadený kuchynský kút • chlad-
nička • 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: cca 200 m od dlhej, širokej piesočnatej 
pláže • pozvoľný vstup do mora vhodný i pre 
neplavcov a  rodiny s deťmi •  slnečníky a  le-
žadlá (za poplatok)

Šport a  zábava: stolný tenis •  biliard •  po-
žičovňa áut a  bicyklov •  početné možnosti 
zábavných aktivít v  letovisku • aquapark • 
kolotoče • možnosť povoziť sa na koči alebo 
somárikovi
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Tiva Del Mar hotel

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

Naša mienka: hotel s výnimočnou polohou pria-
mo na krásnej piesočnatej pláži v pokojnejšom, 
ale stále viac populárnejšom letovisko Sveti Vlas, 
vás nenechá na pochybách, že ste si vybrali 
to správne miesto pre vašu tohtoročnú letnú 
dovolenku. Hotel Tiva Del Mar dýcha príjem-
nou a  pohodovou atmosférou. Úžasný výhľad 
na  mestečko Nesebar, komfortné ubytovanie, 
výborná strava v spojení s kvalitnými službami, 
vždy milý a ochotný personál vám zaručia pre-
žitie vysnívanej dovolenky. Sme presvedčení 
o tom, že  tento skvelý hotel splní všetky vaše 
očakávania. 

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 zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• klimatizácia • TV • minibar • telefón • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a su-
šičom na  vlasy) •  väčšina izieb s  výhľadom 
na  more • priestranné štúdiá s  2 klasickými 
lôžkami a s  možnosťou až 3 prísteliek • ku-
chynský kút • TV • klimatizácia • telefón • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušičom na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • trezor (za poplatok) • 4 bary - 
lobby, pool, snack a Irish bar • wifi na recepcii 
a v  lobby bare • hlavná reštaurácia s terasou 

a  výhľadom na  more • à la carte reštaurácia 
(nutná rezervácia) •  vonkajší bazén • detský 
bazén • jacuzzi • 2 terasy s ležadlami a slneč-
níkmi (zdarma) • výťahy • detské ihrisko • ob-
chodík • 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: fitness • 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 alkoholické a nealkoholické nápo-
je • ľahšie občerstvenie počas dňa - zmrzli-
na, snacky, káva, čaj • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne • stolný tenis • wifi • fitness
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Sveti Dimitar hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotel-svetidimitar.com

Naša mienka: aj túto letnú sezónu by sme vám 
radi dali do pozornosti tento útulný, rodinný ho-
tel, ktorý si zamilujete už na prvý pohľad. Hotel 
Sveti Dimitar sa snaží svojím klientom vyjsť ma-
ximálne v ústrety a preto obohatil svoje služby 
o all inclusive program. Jeho poloha, krásny in-
teriér ako aj príjemný a profesionálny personál 
vám vyčarí úsmev na tvári a vyhovie vám k plnej 
spokojnosti. V okolí hotela sa nachádzajú kaviar-
ničky a bary v ktorých si môžete večer posedieť 
pri pôsobivej živej hudbe a dopriať si pohárik 
mastiky alebo obľúbenej bulharskej rakije. 

Poloha: približne 250 m od  piesočnatej, 
slnkom zaliatej pláže • v blízkosti centra leto-
viska • v okolí nájdete aquapark Aqua Planet 
• neďaleko sa nachádzajú prírodné rezervácie 
Ropotamo a Perla • určite vám príde vhod aj 
spoznávanie bulharskej histórie a architektúry 
navštívením starobylého mestečka Sozopol

Ubytovanie: priestranné a  klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch príste-
liek •  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 so zmenár-
ňou •  trezor (za poplatok) •  štýlová hotelová 
reštaurácia s  vonkajším posedením •  piano 
bar •  wifi pripojenie (zdarma) •  internetový 
kútik • hotelový bar • výťah • vonkajší bazén 
vhodný aj pre deti (ležadlá a slnečníky zdar-
ma) • detské ihrisko • stolný tenis • biliard • ma-
sáže • fitness • sauna

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dve piesočnaté pláže nachádzajúce 
sa neďaleko hotela s  možnosťou prenajatia 
ležadiel a slnečníkov (za poplatok) • široká pa-
leta vodných športov na pláži: vodné skútre, 
vodné lyže, parasailing, kite surfing • možnosť 
občerstvenia v plážových baroch a reštaurač-
ných zariadeniach

Šport a zábava: v centre tohto príjemného 
letoviska nájdete reštaurácie, bary, obchodí-
ky, rôzne nákupné a zábavné možnosti, ktoré 
dosiahnete približne po 5 minútach chôdze

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 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne • stolný te-
nis • fitness • wifi
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Poloha: po 200 metroch prídete na nád-
hernú udržiavanú zlatistú pláž s  jemným 
pieskom a krásnymi dunami • 10 minút 
chôdze od hotela sa nachádza aj druhá prí-
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 na-
chádza mesto Burgas • v blízkosti letoviska 
nájdete prírodnú rezerváciu Ropotamo, kde 
môžete zažiť romantickú plavbu loďkou, 
poprípade preskúmať okolie prechádzkou 
po  dobrodružných lávkach, ktoré lemujú 
okolie rezervácie •  navštíviť môžete aj sta-
robylý Sozopol, ktorý je najstarším mestom 
na bulharskom pobreží Čierneho mora, ako 
aj mestečko Kiten, kde si určite prídu na svo-
je vyznávači potápania

Ubytovanie: vkusne zariadené dvojlôžkové  
hotelové izby s  možnosťou jednej prístel-
ky • možnosť ubytovania v  priestranných 
rodinných izbách s  možnosťou dvoch prí-
steliek •  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.tishina-residence.com

Naša mienka: mimoriadne obľúbený hotel Tishi-
na nachádzajúci sa v centre dovolenkového stre-
diska Primorsko sa u vás teší veľkej obľube a na-
šiel si tak stabilné miesto v našej letnej ponuke. 
Za posledné sezóny si našiel svoju stálu klientelu, 
ktorá sa sem rada vracia vďaka jeho kvalitným 
službám, rodinnej atmosfére ale i polohe. Areál 
hotela je zasadený uprostred krásnej záhrady 
plnej zelene a pestrofarebných kvetov. Oddých-
nuť si môžete pri bazéne, ktorý je centrom rela-
xu a  zábavy celého areálu. Kulinárske špeciality 
bulharskej i  medzinárodnej kuchyne si môžete 
vychutnať v  hotelovej reštaurácii, alebo pri prí-
jemnom posedení na terase. V  okolí hotela sa 
nachádzajú dve piesočnaté slnkom zaliate pláže.

vPrimorsko
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dve priestranné a  dlhé pláže po-
núkajúce  ležadlá a  slnečníky (za  poplatok) 
• služby plavčíka • na Južnej pláži sa nachá-
dzajú stánky s občerstvením • bary • plážo-
vý volejbal •  veľký výber vodných atrakcií 
•  vodné skútre •  windsurfing •  kitesurfing 
•  jazda za  člnom na  banáne •  vodné lyže 
• masáže • na konci severnej pláže sa nachá-
dza nudistická pláž

Šport a  zábava: biliard (za  poplatok) • 
stolný tenis (za poplatok) • stolný futbal (za 
poplatok) • široká paleta vodných a športo-
vých aktivít (za poplatok) • možnosť rôznych 
fakultatívnych výletov • neďaleký aquapark

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re sú servírované for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov v hotelovej reštaurácii • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje • po-
čas dňa ľahšie občerstvenie zmrzlina, 
sladké koláčiky, pizza • čaj, káva • wifi pri-
pojenie 

Cenník » 17
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Belica hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotel-belitsa.com

Naša mienka: sme radi, že aj tento rok vám mô-
žeme opätovne ponúknuť mimoriadne príjem-
ný a vami obľúbený hotel Belica. Nachádza sa 
v  tichej časti prázdninového letoviska Primorsko, 
neďaleko hotela Queen Nelly. Očarí vás svojou 
vynikajúcou polohou, len na skok od nádhernej 
niekoľko kilometrov dlhej piesočnatej pláže ako 
aj svojím upraveným a rozľahlým areálom plným 
zelene s krásnym vonkajším bazénom, pri ktorom 
môžete tráviť svoje chvíle relaxu. Príjemná atmo-
sféra a kvalitné služby sú zárukov krásne prežitých 
dovolenkových chvíľ s rodinou alebo priateľmi. 

Poloha: v blízkosti centra, v tichšej časti leto-
viska Primorsko • 250m od piesočnatej pláže 
• letovisko ponúka množstvo zaujímavých 
výletov napr. návštevu starobylého mestečka  
Sozopol alebo prírodnú rezerváciu Ropotamo 
• cca 60 km od letiska Burgas

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: priestranná vstupná hala 
s recepciou a posedením • lobby bar • zmená-
reň • trezor na recepcii (za poplatok) • výťahy 
• hlavná reštaurácia s terasou • á la carte reštau-
rácia • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre 
deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) 
• wifi (za poplatok) • vonkajšie fitness • basket-
balový kôš •  tenis (za poplatok) •  stolný tenis 
(zdarma) • strážené parkovisko (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: 250 m od udržiavanej piesočnatej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a ležadlá (za poplatok) •  bohatá ponuka ob-
čerstvenia a vodných športov na pláži

Šport a zábava: detské ihrisko, vonkajšie ih-
risko pre športovcov •  tenisový kurt •  vodné 
športy • v centre mestečka množstvo reštau-
rácií domácej i medzinárodnej kuchyne • bary 
• kaviarne • obchodíky so suvenírmi • aquapark 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú servírované formou 

švédskych stolov v hotelovej reštaurácii vrá-
tane nápojov • neskoré raňajky • ľahké po-
obedňajšie občerstvenie sendviče a koláči-
ky • miestne alkoholické a  nealkoholické 
nápoje vo vyhradenom čase v lobby bare • 
wifi (30 min. denne) • káva, čaj • slnečníky a 
ležadlá pri bazéne

Cenník » 18
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Queen Nelly hotel

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

Naša mienka: obľúbený a vami tak vyhľadávaný 
hotel Queen Nelly snáď už ani nemusíme predsta-
vovať. V minulej sezóne patril medzi najžiadanejšie 
hotely letoviska Primorsko. Hotel je známy svojimi 
kvalitnými službami, milým a prívetivým personá-
lom, rovnako aj priestrannými a komfortne zaria-
deními izbami. Na hlavnej ulici, ktorá je iba na skok 
od hotela, nájdete množstvo obchodíkov, reštau-
rácií, barov, kaviarní. Hotel ocenia aj rodiny s deťmi, 
ktoré si doprajú relax pod slnečníkom v  príjem-
nom areáli hotela. Ak ste skôr bádateľ, tak pre vás je 
pripravená pestrá paleta zážitkových výletov. 

Poloha: hotel je situovaný v pokojnom pro-
stredí letoviska Primorsko, v  blízkosti dvoch 
pláží (južná a severná) a  samotného centra 
letoviska • 250 m vzdialený od najbližšej plá-
že • transfer z letiska Burgas 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) •  hlavná reštaurácia • vonkajší 
bazén s oddelenou časťou pre deti • bar pri 
bazéne • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdar-
ma) •  bar s  biliardom (za  poplatok) •  stolný 
tenis (zdarma) • detský kútik • detské ihrisko 
• wifi (zdarma) • fitness • parkovanie (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásne piesočnaté pláže •  ležadlá 
a  slnečníky (za poplatok) •  rôzne druhy plá-
žových športov • windsurfing • vodné skútre 
•  jazda na banáne • vodné bicykle • plážový 
volejbal • plážové bary s občerstvením

Šport a  zábava: v  okolí hotela pestrá po-
nuka nočných barov •  reštaurácií •  diskoték 
• kaviarní • grill barov • v blízkosti sa nachádza 
aquapark Aqua Planet a kolotoče

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú servírované formou 

chutných švédskych stolov vrátane nápo-
jov v hotelovej reštaurácii • neskoré raňajky 
• ľahké poobedňajšie občerstvenie pizza, 
toasty, sendviče, koláčiky a ovocie • káva, 
čaj • neobmedzená konzumácia rôznych 
alkoholických a  nealkoholických nápojov 
miestnej produkcie vo vyhradenom čase

Cenník » 18
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Plovdiv hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotel-primorsko.com

Naša mienka: tento útulný rodinne vedený hotel, 
ktorý je obľúbený najmä medzi českými a  slo-
venskými turistami sa nachádza v tesnej blízkosti 
nádhernej piesočnatej pláže, v pokojnej časti le-
toviska Primorsko. Toto prázdninové stredisko po-
teší nadšencov vĺn a vyznávačov vodných špor-
tov, rovnako ako aj rodiny s deťmi. Hotel Plovdiv 
je ideálny na trávenie pokojných chvíľ mimo ruš-
ného centra. Uchváti vás svojou jedinečnou polo-
hou s nádherným výhľadom na more. Priateľský 
hotelový personál ochotný vyjsť svojim klientom 
vždy v ústrety je zárukou skvelej dovolenky.

Poloha: útulný, rodinný hotel leží pri rozľah-
lej piesočnatej pláži, ku ktorej vedú schodíky 
nachádzajúce sa priamo pri hoteli • centrum 
Primorska dosiahnete po krátkej prechádzke 
malebnými uličkami • obchody, reštaurácie, 
kaviarne aj nočné bary sú samozrejmosťou 
tohto obľúbeného a turistami stále viac na-
vštevovanejšieho letoviska•  nájdete tu aj 
ovocný trh, kolotoče a Aquapark • severne 
od strediska sa nachádza chránená prírodná 
rezervácia Ropotamo • medzinárodné letisko 
Burgas je vzdialené približne 40 minút jazdy

Ubytovanie: veľmi vkusne a účelne 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 slnečníkmi 
(zdarma) • žehliaca doska na poschodí • det-
ský kútik • detské hry • spoločenské hry • šipky 
• piano • možnosť využitia práčovne (za po-
platok) • parkovanie pre 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 špor-
tového vyžitia • ležadlá a slnečníky (za popla-
tok) • bary na pláži (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 • kurz potápania • 
aquapark Aqua Planet v blízkosti hotela

Cenník » 16
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Penelope 
hotel  

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: penelope-hotel.com

Naša mienka: rodinná atmosféra, priateľský a 
vždy usmiaty personál, komfortné ubytovanie 
ako aj blízka dostupnosť pláže vám ihneď navo-
dia tú správnu dovolenkovú atmosféru. Pokiaľ 
hľadáte útulný, rodinne vedený hotel s kvalitný-
mi službami, tak ste na tom správnom mieste. Na 
mieste, ktoré vás nielen očarí, ale aj obohatí o ne-
zabudnuteľné spomienky na Bulharsko. Hotel Pe-
nelope je situovaný v novovybudovanej severnej 
časti Primorska, len na skok od centra letoviska. 
Miesto v našom katalógu si získal najmä vďaka 
pozitívnym referenciám i osobným skúsenostiam.

Poloha: hotel sa nachádza v  pokojnej časti 
obľúbeného letoviska Primorsko • iba 100 
m a ste na dlhej severnej piesočnatej pláži  
• centrum je vzdialené 5 minút chôdze, kde 
môžete nájsť pestrý výber reštaurácií, kaviar-
ní, grill barov, cukrární, nočných klubov, ale i 
nespočetné možnosti nákupov • letisko Bur-
gas je vzdialené cca 60 km

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 a piesočné duny

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: niekoľko kilometrov dlhé zlatisté 
piesočnaté pláže (južná a severná pláž) s 
pozvoľným vstupom do mora, ponúkajúce 
nespočetné množstvo vodných i športových 
atrakcií • ležadlá a slnečníkov (za poplatok) •  
možnosť občerstvenia v plážových bufetoch 
(za poplatok)

Šport a  zábava: široký výber športových 
aktivít na pláži, ako plážový volejbal, vodné 
skútre, windsurfing, vodné lyže, vodné bicyk-
le, kurz potápania •  vyznávači naturizmu tu 
nájdu nudistickú pláž, ktorá sa nachádza ďa-
lej od rušného centra • v stredisku sa nachá-
dza aj Aquapark a deti určite potešia aj ko-
lotoče • ak sa vám žiada pokojná prechádza, 
skvelým miestom je prímorská promenáda 
spájajúca severnú pláž s prístavom

Cenník » 16
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CHALKIDIKI  OLYMPSKÁ RIVIÉRA KAVALA

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 o letovisko Kavala a 
hotel Bomo Tosca Beach. Lietať bu-
deme na letisko v Thessalonikách z 
Bratislavy a Košíc. Krásnych 8, 11,  12 
alebo 15 dní, prežiarených slnečný-
mi lúčmi a presýtených vôňou mora, 

môžete stráviť v  tradičnom gréckom 
hotelovom rezorte Aristoteles Be-
ach nachádzajúcom sa na  polostro-
ve Kassandra.  Na Olympskej riviére 
ponúkame hotel Bomo Olympus 
Grand Resort. Okrem čarokrásnej 
hory Olymp, ktorá sa nachádza hneď 
za hotelom, si užijete dovolenkové 
chvíle v príjemne teplom tyrkysovom 
Egejskom mori. Pohostinnosť a služ-
by na vysokej úrovni máte zaručené 
i v ultra all inclusive hoteli Portes 
Beach na Chalkidikách. Novinkou je 
plážový rezort Bomo Tosca Beach v 
Kavale, ktorý dávame do pozornos-
ti najmä gréckym „fajnšmekrom“.  
 
Grécko, to sú i malebné osady, prírod-
né pamiatky, historické zaujímavosti 
a pohostinnosť obyvateľov... Prelis-
tujte si nasledovné strany, vyberte 
si ubytovanie a  služby podľa svojich 
predstáv a  vydajte sa spolu s  nami 
na  čarovné Chalkidiki, Olympskú ri-
viéru či Kavalu.

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.

Kavala 
Kavala je jedným z najatraktívnejších gréckych 
miest. Priestranné námestia, moderné budovy, 
nákupné centrá na západnej strane mesta tvoria 
príjemný kontrast k tradičným starým domom, 
malým záhradám a tradičným uličkách na vý-
chodnej strane. Medzi dominanty mesta patria 
pôsobivé staré hradby, byzantský hrad, Kamares 
- vodovod z 16. storočia, Mehmet Ali dom (18. 
storočia) a Imaret, turecká budova s 18 kopulami. 
Za návštevu stojí aj archeologické múzeum, pre-
zentujúce pôsobivé nálezy z Neapolis, Philippi, 
Amphipolis a Abdéra .

Olympská riviéra
Olympská riviéra sa rozprestiera medzi mestami 
Thessaloniki takmer až po hlavné mesto Atény. 
Riviéra sa teší veľkej obľube, pretože je tu zvyčaj-
ne lacnejšie v porovananí s gréckymi ostrovmi, 
nie je preplnená a patrí medzi najvýznamnejšie 
oblasti kontinentálneho Grécka. Pláže tvoria 
takmer 70 km dlhý prevažne piesočnatý pás so 
šestnástimi letoviskami. My vám predstavujeme 
letovisko Leptokaria, kde sa nachádza náš hotel 
Bomo Olympus Grand Resort. Leží pod majestát-
nou horou Olymp v kraji Pieria. Letovisko celo-
ročne obýva asi 4200 obyvateľov, počas letných 
mesiacov je to pochopiteľne viac. 

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

Kláštory Meteora

Nea Potidea

Leptokaria

Thessaloniki

Afitos

Kavala

ATÉNY
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Poloha: hotelový komplex sa nachádza na 
známej Olympskej riviére v letovisku Lepto-
karia • areál lemovaný zelenými exotickými 
rastlinami ústi na hotelovú pláž • centrum 
mestečka Leptokaria cca 10 min pešo • vzdia-
lenosť od mesta Katerini 25 km • cca 1 hod. a 
10 min. od Thessaloník • neďaleko od hotela 
sa nachádza Dion - Diovo mesto • dostupnosť 
kláštorov Meteora (približne 2 hodiny jazdy 
autom)

Ubytovanie: moderne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky situované v hlavnej budove • bun-
galovy, kde sa nachádzajú 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky a rodinné izby s 2 prí-
stelkami (poschodová posteľ) • fľaša vína ako 
pozornosť hotela na privítanie • set na prípra-
vu kávy a čaju na izbe • SAT TV • telefón • wifi 
(zdarma) • minibar - denne dopĺňaný vodou, 

džúsmi a pivom (zdarma) • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým 
kútom a WC) • sušič na vlasy • trezor (zdarma) 
• balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: sa-
mostatne stojaca budova s recepciou a pri-
ľahlé bungalovy • možnosť wifi pripojenia 
v areáli celého hotela (zdarma) • hlavná ho-
telová reštaurácia ponúkajúca chutnú me-
dzinárodnú a stredomorskú kuchyňu • a´la 
carte  reštaurácia pri pláži (za poplatok) • 3 
bary (hlavný, plážový a pool bar) • 2 bazény 
so slnečníkmi a ležadlami (plážové osušky k 
dispozícii za vratný depozit) • detský bazén •  
hotelové animácie • požičovňa áut a motoriek 
• herňa • spa centrum • stolný tenis (zdarma) • 
biliard • tenisové kurty • posilňovňa • obchod-
ná pasáž 

Bomo Olympus  
Grand Resort  hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****+
webstránka:  www.bomoclub.com 

Naša mienka: po minuloročných veľmi pozitívnych 
ohlasoch na hotelový komplex Bomo Olympus Grand 
Resort sme ani na chvíľu nazaváhali a opäť sme ho zara-
dili do našej ponuky. Jednou z jeho výnimočných pred-
ností je poloha, keďže sa nachádza na Olympskej riviére,  
pod svahmi majestátneho Olympu a zároveň iba nie-
koľko metrov od Egejského mora a rozsiahlej hotelovej 
pláže. Rezort má plné právo pýšiť sa službami na vynika-
júcej úrovni, vychýrenou kuchyňou, vkusne a príjemne 
zariadenými priestormi či pohostinnosťou personálu, 
ktorý čaká len na to, aby mohol splniť všetky vaše pria-
nia. Staňte sa súčasťou tohto čarovného miesta i vy!

vOlympská riviéra

animácieanimácie
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: k hotelovému komplexu patrí široká 
piesočnatá pláž s prímesou jemných ka-
mienkov, s pozvoľným vstupom do mora 
vhodným pre najmenších dovolenkárov i 
pre menej zdatných plavcov• ležadlá a slneč-
níky (zdarma) • plážové osušky (k dispozícii 
za vratný depozit)

Šport a zábava: rezort ponúka široké spek-
trum vyžitia pre všetky vekové kategórie • 
hotelové animácie • tematické večery •  det-
ský klub • detské ihrisko •  vodné športy (k 
dispozícii za poplatok) • stolný futbal •  stolný 
tenis • volejbalové ihrisko • možnosť absolvo-
vať fakultatívne výlety • návšteva okolitých 
pláží 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou chutných švéd-

skych stolov vrátane miestnych i medziná-
rodných nápojov • počas obedov a  večerí 
sú podávané alkoholické nápoje (čapované 
pivo, miestne biele a červené víno) • neal-
koholické nápoje, voda džúsy • teplé nápo-
je (káva, čaj) • nápoje v baroch: čapované 
pivo, biele a  červené víno, whisky, gin, 
tequilla, rum, ouzo, likéry, brandy • nealko-
holické nápoje: voda, džúsy • horúce nápo-
je • zmrzlina • občerstvenie vo vyhradenom 
čase • ležadlá a  slnečníky pri bazéne a na 
pláži • all inclusive program v hotelom vy-
hradených hodinách • wifi vo verejných 
priestoroch hotela 

Cenník » 32

tph

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: plážový hotelový komplex je situo-
vaný v  letovisku Nea Potidea na polostrove 
Kassandra, ktorý je prvý z troch prstov gréc-
keho polostrova Chalkidiki a je turisticky veľ-
mi obľúbeným a vyhľadávaným miestom • 
hotelový areál s krásnou udržiavanou záhra-
dou pozostáva z viacerých domčekov posta-
vených v elegantnom tradičnom štýle a ústi 
priamo na udržiavanú piesočnatú hotelovú 
pláž s pozvoľným vstupom do mora • cca 
70 km od medzinárodného letiska v Thessa-
lonikách 

Ubytovanie: hotelový komplex ponúka 
ubytovanie v trojpodlažných domčekoch 
vsadených do udržiavanej exotickej záhrady, 
v ktorých sa nachádzajú elegantne zaria-
dené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • trezor 
(za poplatok) • telefón • SAT TV • minichlad-

nička • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • sušič 
na vlasy • wifi (zdarma) • balkón alebo terasa 
s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná a priestranná vstupná hala s  recep-
ciou a s posedením • wifi v  areáli hotela 
(zdarma) • hlavná hotelová reštaurácia špe-
cializujúca sa na grécku, stredomorskú a me-
dzinárodnú kuchyňu • tradičná grécka taver-
na pri bazéne • štýlový pool bar • priestranný 
bazén s terasou na slnenie • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne (plážové osušky k dispozícii 
za  vratný depozit) • pri pláži sa nachádza 
relaxačná zóna na slnenie • minimarket • det-
ské ihrisko a miniklub • požičovňa áut (za po-
platok) • hotelové SPA (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Portes Beach hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: ****+
webstránka: www.portesbeach.com

Naša mienka: ak si pre svoje zaslúžené dni let-
ného oddychu vyberáte pokojnešie miesta bude 
pre vás hotel Portes Beach tou správnou voľbou. 
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
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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 • pestrá ponuka vod-
ných športov na pláži,   možnosť potápania 
(za poplatok) 

Šport a zábava:  posilňovňa • vodný aerobik 
• vodné bicykle a kanoe na pláži • tenisový 
kurt • stolný tenis • plážový volejbal • šípky 
• 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 
tobogany • transfer do Nea Potidea v týždni 
(zdarma), kde si môžete pozrieť kostol Agios 
Georgios či absolvovať plavbu po kanáli spá-

jajúcom východ a západ polostrova Kassan-
dra • možnosť absolvovať fakultatívne výlety 
a exkurzie s cieľom spoznať krásy a zaujíma-
vosti okolia  

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 množstvom 
športových a zábavných aktivít pre všetky 
vekové kategórie dovolenkárov  

Cenník » 32
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Viac fotografií nájdete na našich weboch
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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 po-
zostáva z viacerých 2- až 3-podlažných uby-
tovacích častí, ktoré sú obklopené exotickou 
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 Chalkidík“ otvára-
júcim pred vami jedinečný výhľad na pano-
rámu Toronského zálivu, cca 3 km od  obľú-
beného strediska Kallithea s  reštauráciami, 
barmi, kaviarňami, bohatými možnosťami 
nákupov či pestrou ponukou vodných špor-
tov na pláži • vzdialenosť od letiska v Thessa-
lonikách cca 80 km 

Ubytovanie: vkusne zariadené štandardné 
dvojlôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • 

priestrannejšie izby pre 4 osoby • rodinné 
izby až pre 5 osôb (za príplatok) • klimatizácia 
• telefón • SAT TV • chladnička • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC) • 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 verejných 
priestoroch hotela (zdarma) • 2 bary • hlavná 
reštaurácia • bar pri bazéne • bar na pláži (za po-
platok) • priestranný bazén (ležadlá a  slneč-
níky zdarma) • vnútorný bazén • minimarket                                                                                                                                       
• udržiavaná hotelová záhrada s nádhernými 
palmami 

Stravovanie: formou all inclusive

Aristoteles Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.aristotelesbeach.gr 

Naša mienka: v tohtoročnej sezóne vám opäť 
ponúkame hotel Aristoteles Beach. Tradičný gréc-
ky all inclusive komplex ponúka klientom skvelú 
dovolenku plnú zážitkov. Pozostáva z viacerých 
hotelových pavilónov obklopených krásnym are-
álom, v ktorom nechýbajú nádherné palmy či 
priestranný bazén s terasou na slnenie, odkiaľ sa 
pred vami otvorí nádherný panoramatický výhľad 
na šíre more. Hotelový komplex Aristoteles Beach 
je dômyselne vybudovaný v príjemnom prostre-
dí mimo rušného centra prázdninových letovísk, 
nad pokojnou hladinou Egejského mora, v  blíz-
kosti krásnej piesočnato–kamienkovej pláže s po-
zvoľným vstupom do vody, ktorý dozaista ocenia 
i menej zdatní plavci a detskí dovolenkári.

vChalkidiki - Afitos
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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 • 
možnosť návštevy neďalekej dedinky Afitos 
• ponuka výletov a exkurzií po širšom oko-
lí - okružná plavba okolo Athosu Chalkidiki, 
vodný zábavný park, potápanie, autobusový 
výlet do Thessaloník, ktoré sú druhým naj-
väčším gréckym prístavom spájajúcim Euró-
pu s krajinami východu, zároveň sú hlavným  
mestom a správnym centrom severnej časti 
Grécka

 all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane miestnych nápojov • počas 
obedov a večerí sú podávané vybrané al-
koholické nápoje (čapované pivo, biele 
a červené víno, retsina), nealkoholické ná-
poje, voda a  zmrzlina • nápoje v  hotelo-
vých baroch a pri bazéne v čase od 10:00 
do  23:00 hod • vybraný tvrdý alkohol je 
k dispozícii od 19:00 do 23:00 hod. • káva 
a koláčiky v popoludňajších hodinách • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži • wifi 
pripojenie vo verejných priestoroch hotela

Cenník » 31
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Poloha: hotelový komplex sa nachádza v 
obľúbenom letovisku Kavala • areál ústi na 
hotelovú prekrásnu pláž • približne 1 hod. 
50 min. jazdy od Thessaloník • centrum 
mesta Kavala je vzdialené len cca 4 km • pri 
hoteli je autobusová zastávka s pravidelný-
mi spojmi do centra Kavaly (cca každých 25 
minút) • približne 1 km od dedinky Palo (s 
mnohými obchodíkmi, tavernami, barmi a 
reštauráciami)

Ubytovanie: moderne zariadené klimati-
zované 2-lôžkové bungalovy s možnosťou 
jednej prístelky s orientáciou na more • 
možnosť rodinných izieb s 2 prístelkami vo 
forme poschodovej postele • pre hotelo-
vých hostí je pripravená fľaša vína ako po-
zornosť na privítanie • set na prípravu kávy 
a čaju na izbe • SAT TV • telefón • wifi pripo-
jenie (zdarma) • minibar - denne dopĺňaný 

vodou, džúsmi a pivom (zdarma) • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchovým kútom a WC) • sušič na 
vlasy • trezor (k dispozícii zdarma) • balkón 
alebo terasa s príjemným posedením

Vybavenie hotelového komplexu: sa-
mostatne stojaca hlavná budova a pri-
ľahlé moderné bungalovy rozmiestnené 
po upravenom zelenom areáli • recepcia 
s posedením • možnosť wifi pripojenia v 
areáli hotela (k dispozícii zdarma) • hlavná 
hotelová reštaurácia ponúkajúca chutnú 
medzinárodnú a stredomorskú kuchyňu 
• Enigma bar • Roof garden bar • požičov-
ňa áut a motoriek • masáže (za poplatok) 
• stolný tenis (zdarma) • fitness centrum s 
panoramatickým výhľadom • minimarket • 
biliard 

Bomo Tosca Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****+
webstránka: www.bomohotels.com 

Naša mienka: s veľkým nadšením vám predsta-
vujeme hotelový komplex Bomo Tosca Beach. 
Rezort má výbornú polohu, ktorá kombinuje je-
dinečnú krásu a veľkoleposť prírody. Jednotlivé 
budovy sú zasadené medzi sviežu zeleň. Hote-
lový komplex ponúka ubytovanie v moderných 
bungalovoch, ktoré kombinujú kvalitu, eleganciu 
a pohodlie. Jeho poloha pri pláži je lákadlom pre 
mnohých dovolenkárov. Hotelový komplex pre 
vás vytvoril moderné a príjemné prostredie s vy-
nikajácimi službami, ktoré vám zaručia nezabud-
nuteľnú dovolenku. Svoju dovolenku si môžete 
zatraktívniť výletom na očarujúci ostrovy Thasos 
a Samothrace. Spojíte v nej odych, zábavu a po-
znávanie do jedného pekného zážitku. 

Kavala
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: k hotelovému komplexu patrí ši-
roká piesočnatá pláž s prímesou jemných 
kamienkov • ležadlá a slnečníky (zdarma) • 
plážové osušky (k dispozícii za vratný de-
pozit)

Šport a  zábava: rezort ponúka široké 
spektrum vyžitia pre všetky vekové ka-
tegórie - animačné a zábavné programy  
(módne večery, grécky večer, živá hudba 
- klavír, saxofón; taliansky večer) • hotelo-
vé animácie • detské ihrisko • stolný tenis 
• volejbalové ihrisko • detský klub • šipky • 
gymnastika • aerobik • zumba • spoločen-
ské hry • diskotéka • možnosť absolvovať 
fakultatívne výlety

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

stolov vrátane miestnych i medzinárod-
ných nápojov • počas obedov a večerí sú 
podávané alkoholické nápoje (pivo, 
miestne biele a červené víno) • nealkoho-
lické nápoje, voda a džúsy • teplé nápoje 
(káva, kapučíno, čaj, čokoláda) • nápoje v 
baroch: čapované pivo, biele a  červené 
víno, whisky, gin, tequilla, rum, ouzo, li-
kéry, brandy, alkoholické a nealkoholické 
koktejly • nealkoholické nápoje: voda, 
džúsy • horúce nápoje • zmrzlina • občer-
stvenie počas dňa • ležadlá a slnečníky na 
pláži • all inclusive program v hotelom vy-
hradených hodinách • wifi  

Cenník » 32
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Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Peloponéz, známy aj ako Pelopov 
ostrov, tvorí južnú časť gréckej pev-
niny, ktorú spája pevninská šija, 
prekopaná Korintským prieplavom. 
Krajina stvorená nielen pre doko-
nalý oddych na pláži v  Korintskom 
a Saronskom zálive, ale aj na spo-
znávanie gréckej histórie na kaž-
dom kúsku Peloponézu. Tento po-
lostrov je známy už od staroveku. 

Ešte z čias pred Kristom bol bájny 
Peloponéz dejiskom viacerých veľmi 
významných udalostí. Peloponézske 
vojny, veštiarne, prístavy, Mykén-
ska civilizácia, Sparta (druhý mest-
ský štát v Grécku) a mnoho iného. 
Aj taký je Peloponéz. Od  letiska v 
hlavnom meste Grécka, je stredisko 
vzdialené približne 1 hod. jazdy au-
tom. Pravú dovolenkovú atmosféru 
dotvorí krásny výhľad na morskú 
hladinu, ktorý si môžete vychutnať 
priamo z  hotela. Na svoje si prídu aj 
milovníci kuchyne, keďže v  našom 
hoteli sa okrem iného podávajú ty-
pické grécke jedlá dochutené oliva-
mi 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, známu 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. Atény patria medzi najstaršie 
mestá na svete. História presahuje 3400 rokov. 
Mesto, rovnako ako celá krajina, je odrazom slávy 
antického Grécka. Na každom kroku číhajú pozo-
statky mykénskej a antickej kultúry, ale tiež vplyvy 
byzantské či dokonca turecké. Práve v Aténach 
boli totiž položené základy demokracie, západ-
nej filozofie, matematických objavov či divadla.  
Grécka bohyňa múdrosti zasadila v  tejto oblasti 
prvý olivový strom a stala sa  ochrankyňou mesta, 
ako aj jej obyvateľov. Práve tu sa zrodila civilizá-
cia a múdrosť antického sveta. Preto si mesto za-
slúžilo pomenovanie po múdrej bohyni - Aténe.  
Bohatú grécku architektúru nachádzame v chrá-
moch, kostoloch, antických stĺpoch, v  múzeách 
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 
nad mestom - z najvyššieho vrchu mesta Lyka-
vittos, kde sa nachádza malý kostolík a  z vrchu 
Akropolis, ktorý je jedným zo symbolov mesta. Pri 
objavovaní historických Atén nevynechajte impo-
zantný Hefaistov chrám alebo antickú Agoru, 

ktorá slúžila ako politické a kultúrne centrum, kde 
prednášali Sokrates aj sv. Pavol. Ak chcete zažiť je-
dinečnú grécku atmosféru, nepochybne navšívte 
štvrť Plaka, ktorá je charakteristická úzkymi ulič-
kami a plná taverien a kaviarní, ktoré vás dovedú 
na blší trh Monastiraki. Všetky pamiatky sa nachá-
dzajú v historickom centre, preto sú Atény priam 
stvorené na pešie spoznávanie. 

Korint
Grécky Korint evokuje v mysliach ľudí viacero vecí. 
Niektorým napadne ako prvý slávny Korintský 
prieplav, ktorý úzkou cestičkou oddeľuje od seba 
grécku pevninu s Peloponézskym polostrovom, 
no mnohým sa v mysli vynorí staroveké mesto s 
nádherným chrámom boha Apolóna. Korint bol 
založený v 9. st. pr. n. l. a zbohatol z námorného 
obchodu. Mal dokonca 2 prístavy, Lechaion a 
Kenchreai, ktoré spájala pozemná cesta dlhá 5 
km. Rimania Korint v r. 146 vyhladili a o 100 rokov 
neskôre nechal Julius Cézar vystavať nový Korint 
s novými osadníkmi vyslanými Rimanmi.  Ani táto 
prestavba veľmi nezmenila jeho povesť bohaté-
ho a zhýralého mesta. V dobe cisárstva Korint pro-
speroval, až bol postupne zničený zemetrasením 
a nájazdmi barbarských kmeňov - i slovanských. 

Apoštol Pavol tu strávil jeden a pol roku a zalo-
žil tu horlivú, charizmatickú cirkev, ako o tom 
svedčia jeho dva listy Korinťanom. Hlavné mesto 
v najrozľahlejšom regióne Korintia bolo založené 
podľa gréckeho mýtu o  Korinthovi, potomkovi 
slnečného boha Hélia. Po potulkách mestom vás 
bezpochybne pohltí história starovekých ruín ale-
bo Apolónov chrám so siedmimi dórskymi stĺpmi. 
Korint je mesto ležiace na rozhraní gréckej pev-
niny a polostrova, v blízkosti šesť kilometrového 
Korintského prieplavu, ktorý sa stal známou atrak-
ciou pre turistov a nesie v sebe aj kúsok Sloven-
ska, keďže jeho projektantom bol aj rodák z Košíc. 
Vydajte sa objavovať skryté tajomstvá slnečného 
mesta. 

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 navští-
viť  Poseidonov chrám v Isthmii. Určite si odnesie-
te nezabudnuteľný zážitok z plavby cez prieplav. 
Neváhajte a spoznajte druhú stranu Korinstkého 
prieplavu.

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

Akropola v Aténach Korintský prieplav

Isthmia ATÉNY

Korint
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Poloha: hotel sa nachádza pri antickom mes-
tečku Isthmia • v pokojnom prostredí s krás-
nou záhradou • priamo pri piesočnatej pláži                                                                                                            
s priezračnou vodou a s výhľadom na Saron-
ský záliv • cca 1 hod. jazdy od medzinárodné-
ho letiska v Aténach • mesto Korint je vzdia-
lené cca 8 km a mestečko Loutraki cca 9 km 
od hotela • hotelový autobus do Loutraki a do 
antického Korintu (za poplatok) 

Ubytovanie: elegantne zrekonštruované 
dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou 
1 prístelky • rodinné izby pre 4 osoby - možná 
poschodová posteľ (za príplatok) • trezor (za 
poplatok) • telefón • SAT TV • minichladnička • 
vlastné hygienické zariadenie (vaňa, resp. spr-

chový kút s WC) • sušič na vlasy • wifi • 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) 
• reštaurácia Blue Mood (za poplatok) • detský 
klub a ihrisko • požičovňa áut (za poplatok) • 
obchod so suvenírmi • fitness • herňa pre deti 
• diskotéka 

Stravovanie: formou all inclusive

King Saron hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.kingsaron.gr 

Naša mienka: v oslňujúcom prostredí Saronské-
ho zálivu vám ponúkame príjemný 4* ultra all 
inclusive hotel King Saron. Rezort pre vás vytvoril 
moderné a príjemné prostredie s vynikajúcimi 
službami, ktoré vám zaručia nezabudnuteľné 
dovolenkové chvíle. Nájdete ho v objatí exotic-
kej zelene, pričom nádhernú piesočnatú pláž s 
priezračnou krištáľovo čistou vodou a s pozvoľ-
ným vstupom do mora máte z krásnej záhrady 
na dosah ruky. Pravú oddychovú atmosféru gréc-
keho leta si môžete vychutnávať aj zo slnečnej 
terasy hotelového bazéna, či z plážovej reštau-
rácie s osviežujúcim ľadovým frappé v ruke a s 
pohľadom upretým na trblietavú hladinu mora. 
O vyplnenie vašich aktivít a o zábavu najmen-
ších návštevníkov sa s radosťou postará hotelový 
animačný tím, ktorý pre svojich hostí pravidelne 
organizuje denné i večerné aktivity.

vPeloponéz - Isthmia
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Pláže: priamo pri piesočnatej pláži s krištáľo-
vo čistou vodou a s pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá  a slnečníky (zdarma) • kanoe 
a vodné bicykle (zdarma) • sprcha na pláži • 
plážové osušky (za vratný depozit)

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 • tradičný 
grécky večer • denné a večerné hotelové ani-
mácie • možnosť výletov do blízkeho okolia 
(za poplatok): bungee jumping pri Korint-
skom prieplave, možnosť absolvovať výlety 
loďou, iba 5 minút autom od hotela sa nachá-
dza vodný park Waterfun 

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

lov vrátane vybraných miestnych alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov • počas 
obedov a večerí sú podávané nealkoholic-
ké nápoje, voda, džúsy, biele a červené 
víno, čapované pivo • dopoludňajšie a po-
poludnajšie snacky •  od 10:00 do 23:00 
hod. sú podávané teplé nápoje (káva a čaj), 
voda, nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
grécke ouzo, gin, rum, vodka, whisky a kok-
teily • zmrzlina vo vyhradenom čase • v 
reštaurácii pri pláži sa podáva miestne víno, 
pivo, nealkoholické nápoje a káva

Cenník » 33

tqg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Oblasť na západnom pobreží Korfu, ktorú navštívite počas výletu Okruh ostrovom
Paleokastritsa

náš         fototip

KORFU
Agios Georgios   
Agios Ioannis Peristeron
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Kerkyra

Agios Georgios

Moraitika
Ag. Ioannis 

Peristeron

Oblasť na západnom pobreží Korfu, ktorú navštívite počas výletu Okruh ostrovom

GRÉCKO — KORFU
Prírodné krásy, rozmanitá flóra a fauna, 
nádherné pláže, krištáľovo čisté more, 
chutné domáce jedlo - i to je ponu-
ka „smaragdového ostrova“. Aby ste 
aj  vy objavili jeho podmanivé čaro, 
stačí si spraviť výlet do  niektorej z  ma-
lebných horských, či prímorských de-
diniek 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 mnohých 
ortodoxných kláštorov, ktoré počas svo-
jich potuliek ostrovom určite objavíte. 

V tejto letnej sezóne vám predkladáme 
pobyty na 8, 11, 12 alebo 15 dní, s od-
letmi z Bratislavy a Košíc. Pre svoj oddy-
ch si môžete vybrať z hotelov situova-
ných pri tých najkrajších piesočnatých 
plážach ostrova, ocenených  Modrou 
vlajkou EÚ. Do pozornosti dávame 
výnimočný rodinný ultra all inclusive 
komplex Sandy Beach siete Labranda 
a mimoriadne obľúbený Corfu Senses 
Resort,  oba ležiace priamo na slneč-
ných pláži. Nádherné teplé dni a  letnú 
pohodu si na smaragdovom ostrove 
zaiste užijete, nech už si vyberiete kto-

rýkoľvek z nami ponúkaných hotelov. 
V každom na vás čaká priateľská 

atmosféra a dni plné príjemného 
oddychu.

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

 Kerkyra - Corfu Town
Hlavné mesto ostrova Korfu patrí nepochybne k 
najkrajším miestam v celej oblasti Stredozemné-
ho mora a vďačí za to predovšetkým romanitej 
architektúre svojho centra. Ako sa k nemu budete 
blížiť, rozprestrie sa pred vami jedinečný obraz 
Starej pevnosti, ktorej počiatky siahajú až do by-
zantského obdobia. Dnes kotvia v okolí jej vodnej 
priekopy malé člny i veľkolepé jachty prominent-
ných dovolenkárov. Srdcom mesta je známe ná-
mestie Spianada, kde sa konajú rôzne slávnosti, 
lokálne hudobné festivaly a koncerty, zároveň 
je to však i miesto stretávania sa mladých i star-
ších obyvateľov Kerkyry. Na námestie nadväzuje 
promenáda Listón, ktorá bola postavená podľa 
známej parížskej ulice Rue de Rivoli. Nespočetné 
množstvo kaviarní a otvorených terás priam láka k 
oddychovému posedeniu pri dobrej káve. Ďalším 
unikátom tohto miesta je kriketové ihrisko, jediné 
v Grécku. Zostalo tu ako pamätník anglickej oku-
pácie ostrova. Námestie uzatvára veľkolepý palác 
sv. Michala a Juraja, kde dnes nájdete Múzeum 
ázijského umenia. Labyrintom okolitých úzkych 
kamenných uličiek s obchodíkmi s olivovým ole-
jom, likérom kumquat či voňavými lokálnymi ko-
reninami a s výkladmi plnými tovaru od výmyslu 
sveta sa dostanete až do starej časti mesta, ktorá 

bola zapísaná do zoznamu kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Tu sa nad strechami okolitých domov 
hrdo vypína charakteristická červená zvonica 
kostola sv. Spiridona, patróna a ochrancu tohoto 
čarokrásneho zeleného Iónskeho ostrova. 

 
Agios Ioannis Peristeron 
Moraitika
Vďaka pestrej ponuke denných a večerných akti-
vít patrí letovisko Moraitika k najobľúbenejším a 
najnavštevovanejším na  ostrove Korfu. Nespor-
nou výhodou tohoto strediska so svojou okrajo-
vou časťou Agios Ioannis Peristeron je taktiež blíz-
kosť a ľahká dostupnosť hlavného mesta Kerkyry, 
pričom využiť môžete pravidelné autobusové 
spojenie, či služby taxi. Obľúbené sú i  udržiava-
né čisté pláže, na  ktorých nájdete okrem plážo-
vých barov a taverien i bohatú ponuku vodných 
športov a zábavných aktivít. Pozvoľný vstup do 
mora s priezračne čistou vodou ocenia i rodiny s 
menšimi deťmi a menej zdatní plavci. Rozmani-
té možnosti večerného vyžitia taktiež prispeli ku 
skutočnosti, že Moraitika sa stala obľúbeným a 
vyhľadávaným miestom dovolenkárov všetkých 
vekových kategórii.

 Agios Georgios
Presnejšie Agios Georgios Argyrades je známe 
letovisko nachádzajúce sa na  juhozápadnej čas-
ti ostrova Korfu, približne 25 km od hlavného 
mesta Kerkyra, s ktorým má zabezpečené pravi-
delné autobusové spojenie. V tomto pokojnom 
stredisku čaká na  svojich letných návštevníkov 
nízka zástavba apartmánových domov, menších 
hotelov, i väčších vynovených rezortov, lokálnych 
reštaurácií, taverien obrastených popínavými 
kvetmi pestrofarebných buganvílií a malých ob-
chodíkov so vždy usmiatymi domácimi, ktorí vy-
tvárajú čarovnú kulisu tohto jedinečného miesta. 
Ak k tomu pridáme nedozierne široké piesočnaté 
pláže farby zlata a  priezračné vody obmývajúce 
jeho pobrežie, máte dokonalý obraz cieľa vašej 
dovolenky. Veď miestne pláže patria k tým najkraj-
ším nielen na Korfu, ale v celom Grécku. Dôkazom 
toho je skutočnosť, že sú ocenené Modrou vlaj-
kou EÚ za čistotu mora a kvalitu pláže. Letovisko 
samotné sa môže pochváliť i blízkosťou unikátnej 
prírodnej rezervácie - jazera Korission, najväčšie-
ho na ostrove, ktorého slané vody sú domovom 
vzácnych vodných živočíchov a brodivých vtákov. 
Jazero obkolesujú krásne piesočnaté duny, ktoré 
priamo susedia s areálom 5* hotelového rezortu 
Labranda Sandy Beach.

Paleokastritsa pláž Agios Spiridon
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Poloha: v  letovisku Agios Georgios Argy-
rades na juhozápade ostrova Korfu • areál 
rezortu končí priamo pri širokej piesočnatej 
pláži ocenenej Modrou vlajkou EU • obcho-
díky a taverny cca 200 m od komplexu • pri-
bližne 25 km letiska

Ubytovanie: rezort pozostáva z  hlavnej 
budovy s  recepciou, spoločných priestorov 
a z viacerých 2 a 3- podlažných ubytovacích 
blokov rozmiestnených v  udržiavanom ho-
telovom areáli • vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • mož-
nosť izieb s bočným výhľadom na more (za 
príplatok) •  priestranné rodinné izby až pre 4 
osoby s 2 oddelenými izbami (za príplatok) 

• klimatizácia • chladnička • LCD TV • trezor • 
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 • hlavná 
reštaurácia „Elia“ s  medzinárodnou kuchy-
ňou •  reštaurácie „Il Gusto“ s talianskou 
kuchyňou  a „Ammos“ s gréckymi špecialita-
mi (1 vybraná reštaurácia 1x za pobyt zdar-
ma, nutná objednávka vopred) • hlavný bar 
• pool bar • beach bar • minimarket • stánok 
so zmrzlinou (za poplatok) • 3 veľké bazény 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch • plážové 
osušky • detský bazén so šmykľavkami

Labranda Sandy  
Beach Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****+
webstránka: www.labranda.com

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 dovolenku 
spravuje už tretiu sezónu medzinárodná hotelová 
sieť Labranda a vďaka nej hotel prešiel zmenami 
sústredenými na  vylepšenie exteriéru, jednotli-
vých vnútorných častí i poskytovaných služieb. 
Veľkorysý areál je popretkávaný chodníčkami, kto-
ré vás popri ubytovacích blokoch, reštauráciách, 
bazénoch s terasami a pool barmi, dovedú až k 
nádhernej širokej pláži so zlatistým pieskom. O zá-
bavu veľkým, no najmä menším dovolenkárom sa 
postará vodný park s toboganmi, ihriská rôzneho 
druhu, miniklub a pestrá ponuka aktivít pod vede-
ním hotelového animačného tímu.

vAgios Georgios 

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká upravená piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do  mora vhodným i pre 
deti a menej zdatných plavcov • ležadlá a sl-
nečníky • ponuka vodných športov (priamo 
na pláži za poplatok)

Šport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • basketbalové ihrisko • stolný tenis 
• biliard (za poplatok) • centrum s elektronic-
kými hrami (za poplatok) • fitness centrum • 
wellness centrum (za poplatok) • detské ihris-
ko a hotelový miniklub  

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

stolov vrátane nápojov • detské a  vege- 
tariánske menu • vybrané miestne alkoho-
lické nápoje a rozlievané nealkoholické ná-
poje, voda, káva a  čaj • zmrzlina pre deti 
počas obedov a večerí • ľahké popoludňaj-
šie občerstvenie • ležadlá a slnečníky na 
pláži  • plážové osušky • denný i večerný 
hotelový animačný program • hotelový mi-
niaquapark so šmykľavkami 

Cenník » 36

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v malebnej zelenej záhrade, priamo 
pri pláži • približne 150 m od letoviska Agios 
Ioannis Peristeron, ktoré je okrajovou časťou 
známeho turistického centra - Moraitiky, cca 
3,5 km od jeho centra • cca 17 km od hlavné-
ho mesta a letiska

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (poschodová 
posteľ pre deti a juniorov) orientované na 
pohorie a miestnu komunikácia • centrálna 
klimatizácia regulovaná hotelom • TV • chlad-
nička • kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým 
kútom a WC • balkón s posedením • izby s 
výhľadom na more (za príplatok) • izby s boč-
ným výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupné priestory s 
recepciou a posedením • wifi na recepcii • 
reštaurácia • výťah • trezory na recepcii (za 
poplatok) • priestranný bazén • oddelený 
detský bazén • pool bar s posedením • udr-
žiavaná zelená záhrada •  terasa na slnenie s 
ležadlami a slnečníkmi 

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: štrkovo-piesková pláž s priezračnou 
vodou a s pozvoľným vstupom do mora 
vhodná i pre deti a neplavcov • ležadlá a 
slnečníky v udržiavanej záhrade • plážové 
osušky (k dispozícii za poplatok)

Corfu Senses Resort hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: fb.com/CorfuSensesResort

Naša mienka: zasadený medzi zeleňou okolitých 
stromov a tyrkysovou morskou hladinou sa ro-
dinný hotel Corfu Senses Resort môže pochváliť 
nielen vynikajúcou polohou a nádhernými vý-
hľadmi, ale i chutnou kuchyňou a udržiavaným 
areálom s palmami a pestrofarebnými kvetmi, 
ktorému dominuje priestranný bazén so slneč-
nou terasou. Dni vyplnené leňošením na ležadle 
v záhrade, pravidelne spestrené osviežením v 
slnkom vyhriatom Iónskom mori, sa poľahky 
zmenia na príjemne teplé letné večery, ktoré si 
možete spestriť návštevou blízkych turistických 
centier Moraitiky a Benitses s množstvom barov, 
obchodov, či taverien, zamieriť môžete i do blíz-
keho hlavného mesta ostrova. Nám Corfu Senses 
Resort učaroval svojou podmanivou atmosférou, 
rovnako ako aj skvelou polohou priamo pri pláži 
s krištáľovo čistou morskou hladinou.

vAgios Ioannis Peristeron
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Šport a  zábava: biliard • stolný tenis • vo-
lejbalové ihrisko • ponuka vodných športov 
v blízkej Moraitika (za poplatok) • požičovňa 
áut, motoriek a bicyklov v strediskách Morai-
tika a Benitses (za poplatok) 

all inclusive light raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane vybraných nealkoholických 
nápojov • počas obedov a večerí je na vý-
ber víno alebo čapované pivo • ležadlá 
a slnečníky v areáli hotela 

Cenník » 36

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v  letovisku Agios Georgios Argyra-
des na juhozápadnej strane ostrova • v blíz-
kosti centra strediska s obchodíkmi, barmi 
a tavernami • cca 150 m od menšej piesočna-
tej pláže • približne 25 km od hlavného mesta 
ostrova Korfu 

Ubytovanie: v hlavnej budove sa nachádza-
jú štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky a zrekonštruované 2-lôžkové izby 
(za príplatok), v oboch typoch izieb je k dis-
pozícii chladnička, klimatizácia (za poplatok), 
kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a  WC, balkón alebo terasa s  posedením • v 
novovybudovanom krídle v hotelovej zá-
hrade sú situované nové 2-lôžkové superior 
izby (za príplatok) a priestranné rodinné izby 
až pre 4 osoby (za príplatok), izby disponujú 
chladničkou, klimatizáciou, kúpeľňou s  va-
ňou, resp. sprchovým kútom a  WC, balkó-
nom alebo terasou s  posedením, trezor na 
izbe 

Vybavenie hotela: hlavná budova a novo-
postavané krídlo s ubytovacími jednotkami 
• recepcia s posedením a TV • trezor (za po-
platok) • pool bar s terasou • reštaurácia • a´la 
carte pizzeria • bazén (ležadlá a  slnečníky 
zdarma) • oddeleny detský bazén

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bufetových stolov, bez nápojov. Mož-
nosť doobjednania ľahkých obedov - plnej 
penzie (za príplatok).

Pláže: cca 150 m od menšej piesočnatej plá-
že s pozvoľným vstupom do mora • približne 
450 m od  známej „zlatej“ piesočnatej pláže 
ocenenej Modrou vlajkou EÚ • ležadlá a  sl-
nečníky (za poplatok) 

Šport a  zábava: biliard (za  poplatok) • vý-
ber vodných športov na pláži letoviska Agios 
Georgios (za poplatok)  

Cenník » 35

Blue Sea hotel

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.bluesea-hotel.com

Naša mienka: ponúkame vám rokmi overený a 
cenovo výhodný, menší rodinný hotel, ktorého 
väčšina izieb prešla za posledné dva roky kom-
pletnou rekonštrukciou. Blue Sea sa nachádza 
len na skok od centra pokojného letoviska Agios 
Georgios a neďaleko známej zlatistej piesočnatej 
pláže. Dávame ho do pozornosti  predovšetkým 
klientom, ktorí počas svojej dovolenky upred-
nostňujú ubytovanie s  polpenziou, prípadne 
plnou penziou a vyhľadávajú menšie, kľudnejšie 
dovolenkové prostredie s pravou gréckou atmo-
sférou a nevtieravou pohostinnosťou. 

tugAgios Georgios

Exotika
novinka v ponuke
2021
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nová superior izba
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Najznámejšia pláž na ostrove Zakynthos
Pláž Navagio
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Zakynthos

Vassilikos

K najkrajším, najnavštevovanejším a naj-
viac fotografovaným miestam nielen 
v  Grécku, ale v  celosvetovom meradle, 
patrí nepochybne Navagio Beach s  vra-
kom pašeráckej lode vyvrhnutým na ro-
mantickú pláž s  drobučkými bielymi 
amienkami. Obklopujú ju strmé útesy, 
tyrkysové more a zvlnené zelené kopce. 
Harmonická kombinácia bielej, zelenej 
a tykysovej dodáva tomuto miestu neu-
veriteľne podmanivé kúzlo. Jedinečnou 
atrakciou tejto vyhľadávanej dovolen-
kovej destinácie sú aj chránené morské 
korytnačky caretta-caretta, ktoré sem 
každoročne prichádzajú z teplých oblastí 
a vytvárajú si hniezdiská na chránených 
plážach Laganského zálivu. Počas do-
volenky sa môžete vybrať na  atraktívny 
lodný výlet, ktorého súčasťou je okrem 
kúpania sa v mori aj pozorovanie týchto 
ivočíchov v  ich prirodzenom prostredí. 

Aj v  tohtoročnej sezóne sa môžete tešiť 
na  pôvabne zelený Vassilikos, miesto 
s  tými najkrajšími a  najlepšie vybavený-
mi piesočnatými plážami, aké sa dajú 
na  Zante nájsť. Hotely Zante Imperial 
Beach, Zante Royal Resort a  Palazzo di 
Zante sú pripravené stať sa počas let-
ných mesiacov zaliatych slnečnými lúčmi 
prázdninovým domovom pre veľkých 
i  malých dovolenkárov. Budeme radi, 
ak sa na toto úžasné miesto rozhodnete 
vycestovať spolu 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 obrysy 
Peloponézu či z morského oparu vystupujúci naj-
vyšší vrch susedného ostrova Kefalónia. V  tieni 
olivových hájov a zelených lesíkov, medzi ktorými 
kde-tu presvitajú biele obydlia domácich, sú ukry-
té prístupové cesty na piesočnaté pláže, ktoré vás 
privítajú úhľadnými radmi ležadiel a  slnečníkov, 
rozloženými na  piesku alebo trávnatej ploche. 
Nechýbajú ani taverny a  bary s  ponukou tradič-
ných gréckych jedál a osviežujúcich nápojov, ktoré 
si môžete vychutnávať za príjemných tónov poho-
dovej hudby. Samozrejmosťou vybavenia týchto 
pláži sú sociálne 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 hniezdiskami chránených korytnačiek 
caretta-caretta, ktoré sem počas letných mesiacov 

prichádzajú klásť vajíčka, aby tak zabezpečili pokra-
čovanie svojho druhu. K  najznámejším, turistami 
vyhľadávaným miestam, nachádzajúcim sa na vý-
chodnej 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. Sl-
nečné lúče si naplno vychutnáte aj na pláži Azzuro, 
ktorá dýcha pravou dovolenkovou atmosférou. 
Za rozťahanou dedinkou s rovnakým názvom ako 
je pomenovanie 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 ponu-
kou vodných športov je biely kostolík s rovnakým 
názvom, zasvätený patrónovi a ochrancovi námor-
níkov. V  malebnom zálive obklopenom zelenými 
kopcami  sa nachádza krásna pláž s priezračným 
morom, Mavratzi Beach, nad ktorou sa vypína Zan-
te Royal Hotels & Resort. Všetky piesočnaté pláže 
Vassilika vám bezpochyby ponúknu ideálny relax 
a  skvelú dovolenkovú pohodu, pričom vám však 
vrelo doporučujeme, 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, prostred-
níctvom fakultatívnych výletov, s  ktorých aktuál-
nou ponukou sa oboznámite priamo na mieste.

Mesto Zakynthos 
Hlavné mesto ostrova vytvára úhľadný architekto-
nický poloblúk. Takto ho v 13. až 15. storočí vysta-
vali Benátčania, vďaka ktorým zažil Zakynthos a aj 
jeho obyvatelia obdobie obrovského rozmachu. 
Dnešné hlavné mesto je však už len kópiou pô-
vodnej architektúry, ktorá bola zničená pri veľkom 
zemetrasení v roku 1953. V súčasnom meste, vybu-
dovanom od základov podľa pôvodných predlôh, 
síce nenájdete antické historické pamiatky, no je tu 
niekoľko zaujímavých miest, ktoré sa pri jeho náv-
števe určite oplatí vidieť. Patrí k nim Kostol sv. Dio-
nýsia, jedna z mála pôvodných budov, kde sú ulo-
žené 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 Solomosa, na  okraji ktorého 
stojí kostolík Agios Nicholaos tou Molou, zasvätený 
patrónovi námorníkov. Za týmto miestom nájdete 
životom pulzujúce námestie sv. Marka a obchodnú 
ulicu Alexandrou Roma, pričom v niektorej z ma-
lých reštaurácií a kaviarničiek, ktoré na nej nájdete, 
môžete ochutnať aj sladký dezert loukoumades, 
malé šišky poliate medom, ktoré vynikajúco chutia 
spolu s vanilkovou 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
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Poloha: priamo nad krásnou piesočnatou 
plážou Mavratzi Beach •  približne 14 km 
od  hlavného mesta Zakynthos a  cca 17 km 
od letiska

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístel-
kami (poschodová posteľ) • rodinné izby až 
pre 5 osôb (za  príplatok) • klimatizácia • te-
lefón • TV • chladnička • trezor (za poplatok) 
• kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • bal-
kón alebo terasa • izby vyššieho štandardu so 
súkromným 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 tobogan sú prevádzkované  hotelovej réžii

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov •  ľahké občerstvenie 
počas dňa •  miestne alkoholické nápoje 
(čapované pivo, víno, whisky, gin, vodka, 
rum, tequila, miešané nápoje) a nealkoho-
lické nápoje, káva a čaj v  čase od  10:00 
do  23:00 hod. • zmrzlina • animačný 
program a detský mini klub

Cenník » 34

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.

vtphVassilikos

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Poloha: hotelové komplexy sa nachádzajú 
nad malebnou plážou Mavratzi Beach •  pri-
bižne 17 km od letiska 

Ubytovanie: Zante Imperial Beach: 2-lôžkové 
izby s 1 až 2 prístelkami • rodinné izby až pre 5 
osôb (za príplatok) • Zante Royal Resort: 2-lôž-
kové izby s 1 až 2 prístelkami • klimatizácia • 
telefón • TV • chladnička • trezor (za poplatok) 
• kúpeľňa s vaňou a WC • sušič vlasov • balkón 
alebo terasa • výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotelových komplexov: re-
cepcia s wifi (zdarma) • reštaurácia s terasou 
spoločná pre oba hotely • pool bar • bazén a 
bazén pre deti • ležadlá a slnečníky (zdarma) 
• detské ihrisko • supermarket a obchod so 
suvenírmi

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 ihris-
ko • hotelové animácie pre deti i dospelých 
počas mesiacov júl a august aj so slovensky 
hovoriacim animátorom • detský vláčik, Zan-
tino World a  tobogan sú prevádzkované v 
hotelovej réžii

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou 

švédskych stolov vrátane nápojov •  ľahké 
občerstvenie  počas dňa • miestne alkoho-
lické nápoje (čapované pivo, víno, whisky, 
gin, vodka, rum, tequila, miešané nápoje) 
a  nealkoholické nápoje, káva a čaj v  čase 
od  10:00 hod. do  23:00 hod. • zmrzlina • 
animačný program

Cenník » 34

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. 

tphv Vassilikos

Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Heraklion
Ammoudara

Rethymno
Adelianos Kampos

Bali
Malia

Chania

Agia Marina

Missiria

Kréta vonia Afrikou - oddeľuje Európu 
od Afriky, Egejské more od Lýbijského 
mora. Na  príjemné prežitie vašej do-
volenky na  tomto nádhernom ostro-
ve vám ponúkame širokú variabilitu 
pobytov s odletom z Bratislavy alebo 
Košíc. Dovolenku môžete tráviť na pô-
vabných plážach obľúbených letovísk 
Ammoudara a v  Malii s ubytovaním 
v  osvedčených plážových hoteloch 
s  vynikajúcimi službami ultra all in-
clusive alebo sa nechať zlákať našou 
bezkonkurenčnou ponukou rodin-
ných hotelov v západnej oblasti báj-
nej Kréty, vo vyhľadávanom stredisku  
Agia Marina v blízkosti romatickej 

Chanie. Veľkým pozitívom tohtoroč-
nej ponuky sú cenovo výhodné rodin-
né hotely s priestrannými rodinnými 
izbami a bohatou ponukou aktívne-
ho vyžitia pre deti aj dospelých. Do 
pozornosti dávame aj širokú ponuku 
fakultatívnych výletov, počas ktorých 
môžete spoznať miestnu históriu náv-
števou minojského paláca Knossos či 
ostrova Spinalonga, alebo nádherné 
pláže s nevšedným ružovým pieskom 
a zálivy s bielym prieskom pripomí-
najúce skutočný Karibik. A  preto ne-
váhajte, nechajte sa zlákať bájnou 
Krétou, ktorú si skutočne 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 22° 23° 25° 26° 25° 23°

Rozloha 8.295 km2 Populácia 600.000
Hlavné mesto Heraklion Mena euro

Ammoudara
Leží na severnom pobreží Kréty a tvorí pred-
mestie hlavného mesta. Od centra Herak-
lionu je vzdialené len 6km. Ammoudara s 
nádhernou piesočnatou plážou premiešnaou 
drobnými kamienkami patrí medzi vyhľadá-
vaný cieľ tohto rozprávkového ostrova. Do-
volenková atmosféra malebného mestečka 
s množstvom obchodíkov, barov a kaviarni-
čiek vytvára raj pre všetky vekové kategórie.   
 

Missiria
Prímorské stredisko, ktoré vyrástlo z pôvodnej 
malej rybárskej dedinky, vás ľahko dovedie po-
pri nádhernej pláži nevídaných rozmerov až 
do turistami vyhľadávaného mesta Rethymno. 
Práve pre výhodnú polohu je Missiria obľúbe-
ným dovolenkovým miestom pre turistov, ktorí 
chcú spoznávať krásy ostrova. Dovolenková 
atmosféra tohto čulého letoviska s početnými 
tavernami, kaviarničkami tvorí dokonalú kulisu 
vysnívanej dovolenky pre klientov všetkých ve-
kových kategórií.

Adelianos Kampos
Ďalšie z početných dovolenkových stredísk 
západnej Kréty, ktoré vyrástlo z malej rybár-
skej dedinky, sa pýši krásnymi dlhými plážami 
s pozvoľným vstupom do mora, ktoré nabá-
dajú k nerušenému oddychu a relaxu. Pestrá 
ponuka vodných športov na pláži, množstvo 
taverien, reštaurácií a obchodíkov s typickými 
krétskymi suvenírmi predurčujú toto letovis-
ko k stráveniu ideálnej letnej dovolenky. Ako 
spestrenie oddychových dní odporúčame náv-
števu blízkeho mesta Rethymno, ktoré svojou 
typickou atmosférou skrývajúcou sa v úzkych 
uličkách dostane nejedného návštevníka. 
 

Malia
Veľmi známe turistické stredisko sa nachá-
dza na severnom pobreží ostrova, cca 35km 
východne od Heraklionu. Dovolenku v tejto 
oblasti si mimoriadne užijú všetci tí, ktorí hľa-
dajú široké nákupné možnosti a rušnú zábavu 
v miestnych diskotékach a baroch otvorených 
do skorých ranných hodín. 

Bali
Stredisko Bali patrí medzi veľmi pokojné prázd-
ninové letoviská západnej Kréty, rozkladajúce 
sa v malebnom zálive s nádhernou plážou. 
Typickú grécku atmosféru si budete môcť vy-
chutnať sediac na niektorej z množstva terás 
lemujúcich pobrežie. Pláže sú tu mimoriadne 
čisté, pokryté zlatožltým pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora. 

Agia Marina 
Bezprostredná blízkosť najkrajšieho mesta 
ostrova, romantickej Chanie s benátskym prí-
stavom a malebnými uličkami, pobrežie lemu-
júca jedna z najdlhších pláží Kréty so zlatožl-
tým jemným pieskom a nespočetné zábavné a 
nákupné možnosti predurčujú toto obľúbené 
letovisko k prežitiu bezstarostnej letnej dovo-
lenky. Agia Marina je pre vás ideálnou voľbou 
ak hľadáte živé letovisko a zároveň východis-
kový bod na spoznávanie prírodných a histo-
rických krás západnej Kréty.

záliv Balos Chania
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Poloha: priamo pri udržiavanej hotelovej 
piesočnatej pláži • hotelový areál je situovaný 
v  prekrásnej udržiavanej hotelovej záhrade 
v  prítomnosti voňavých kvetov a  exotickej 
zelene •  približne 1 km od  centra letoviska 
Ammoudara s  obchodíkmi, reštauráciami 
a tavernami • butik a obchod priamo v hoteli 
• aquapark v tesnej blízkosti hotela • cca 7 km 
od  Heraklionu s  nákupnými a  zábavnými 
možnosťami (autobusová zastávka priamo 
pred hotelom) • cca 10 km od letiska • cca 
14km od minojského palaca Knossos 

Ubytovanie: v hlavnej hotelovej budove a 
viacerých ubytovacích blokoch • moderné 
a vkusne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1  resp. 2  prísteliek •  výhľad na more (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • LCD SAT TV 
•  minibar (dopĺňanie extra platba) •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a su-
šič na vlasy) • rýchlovarná kanvica na prípravu 
kávy a čaju • wifi • trezor (za poplatok) • balkón, 
resp. terasa 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 pri pláži • plážový bar s ponukou 
osviežujúcich nápojov •  niekoľko vonkajších 
bazénov (so sladkou vodou i morskou vodou) 
• vnútorný bazén • slnečná terasa s ležadlami a 
slnečníkmi • detský bazén • hotelový obchod 
so suvenírmi • hotelový butik • internet (za po-
platok) • wifi v celom areáli hotelového rezortu 
• celodenné hotelové animácie pre deti a do-
spelých • detský miniklub •  luxusné wellness 
centrum (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri širokej piesočnatej pláži le-
movanej drobnými kamienkami s pozvoľným 
vstupom do mora vhodným i pre deti a me-
nej zdatných plavcov • pláž ocenená Modrou 
vlajkou EÚ za čistotu a kvalitu • slnečníky, le-

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 s toboganom a šmykľavkami. Tento 
hotelový komplex určite ocenia hlavne nároč-
ní klienti, ktorí preferujú veľké hotelové rezorty 
s  kvalitným ubytovaním, vynikajúcou stravou 
a službami na vysokej úrovni.

vAmmoudara

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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žadlá a  plážové osušky (zdarma) •  atraktívna 
pestrá ponuka vodných športov na pláži (pa-
ragliding, parasailing, vodné skútre, škola po-
tápania, windsurfingu - extra platba) • vodné 
kanoe a vodné bicykle k dispozícii zdarma

Šport a zábava: bazénový komplex s tobo-
ganom a šmykľavkami • stolný tenis • zábavný 
záhradný minigolf •  aerobik •  vodná gym-
nastika •  futbal • basketbal • plážový volejbal 
• vodný basketbal • vodné pólo •  lukostreľba 
• šipky • tenisové kurty (jeden s umelým osvet-
lením – za poplatok) • detské ihrisko • herňa 
s PC (za poplatok) • požičovňa áut a bicyklov 
(za poplatok) • široká ponuka vodných špor-
tov na  pláži (za  poplatok) •  škola potápania 
• škola windsurfingu • vodné bicykle a kanoe 
(zdarma) • celodenné medzinárodné hotelo-
vé animácie pre deti i dospelých • detský mi-
niklub • večerné zábavné programy • luxusné 
wellness a spa centrum (rôzne druhy masáží, 
sauna - extra platba)

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

lov vrátane nápojov • počas raňajok čerstvé 
ovocné a zeleninové šťavy • tematické veče-
re s ukážkami varenia • ľahšie občerstvenie 
podávané počas dňa - zmrzlina, ovocie, 
káva, čaj, zákusky • plážový bar (10:00 - 18:00 
hod. podávané pivo, víno, nealkoholické 
nápoje, ouzo, raki, miešané koktejly) • veče-
ra v  štýlovej ázijskej, talianskej či gréckej 
reštaurácii priamo na pláži (nutná rezervá-
cia) •  nealkoholické a  miestne alkoholické 
nápoje podávané v hotelovom režime • sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazé-
ne a na pláži • medzinárodné hotelové ani-
mácie pre deti a dospelých • detský miniklub 
• detský bazén s toboganom a šmykľavkami 
•  stolný tenis •  minigolf •  boccia •  aerobik 
• futbal • basketbal • lukostreľba • šipky • te-
nisové kurty • detské ihrisko 

Cenník » 39

tig

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: elegantný hotelový komplex s 
nádhernou záhradou sa nachádza priamo 
pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • cca 10 min. pešo od centra stre-
diska Malia • nákupné a  zábavné možnosti 
priamo v blízkosti rezortu • 35 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) umiestnené vo viace-
rých ubytovacích blokoch roztrúsených v 
hotelovej záhrade • individuálna klimatizácia 
• telefón • minichladnička (fľaša vody pri prí-
chode) • trezor (zdarma) • SAT TV • wifi pripo-

jenie (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa 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 slad-
kou vodou a s  terasou na slnenie •  slneční-
ky,  ležadlá pri bazénoch a na pláži zdarma, 
plážové osušky za vratný depozit • obchod • 
wifi v celom areali hotela zdarma • wellness 
centrum (za poplatok) • amfiteáter • moder-
né fitnes centrum (zdarma)

Dessole Malia Beach hotel. komplex

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

Naša mienka: fantastický hotelový komplex Ma-
lia Beach patriaci do renomovanej hotelovej siete 
Dessole Hotels, nachádzajúci sa v jednej z najkraj-
ších oblastí Kréty s očarujúcimi plážami a zálivmi, 
patrí medzi najobľúbenejšie rodinné dovolenkové 
rezorty na ostrove. Hotelový komplex oddychujú-
ci v palmovej záhrade s atraktívnym bazénom vy-
úsťuje až k piesočnatej pláži s kompletným plážo-
vým servisom v cene. O vašu zábavu sa postarajú 
vždy pripravení animátori, ktorí vás budú zabávať 
počas celého dňa. Okrem výnimočne kvalitných 
all inclusive služieb poteší svojich návštevníkov 
aj mimoriadne výhodná poloha v blízkosti živého 
mestečka Malia s množstvom obchodíkov, buti-
kov, taverien, kaviarní a nočných klubov. Táto naša 
osvedčená a mimoriadne obľúbená ponuka je zá-
rukou spokojnosti a prežitia vzácnych dovolenko-
vých chvíľ na bájnom ostrove Kréta. 

vMalia

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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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 depo-
zit • 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 (k dispozícii za poplatok) • 
celodenné hotelové animácie a detský mi-
niklub pre deti od 4-12  rokov • vodné športy 
na pláži • fitnes centrum

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 počas 
obedov a  večerí) • tematické večere v  ta-
verne (nutná rezervácia vopred, 1x počas 
pobytu) • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje v čase od 10:00 - 24:00 hod. • 
ľahšie snacky (káva, čaj, koláčiky, zmrzlina) 
podávané v hotelovom režime • slnečníky 
a ležadlá • fitnes centrum • medzinárodné 
hotelové animácie • detský miniklub pre 
deti od 4-12 rokov • wifi zdarma 

Cenník » 38

tqh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotelový komplex leží priamo pri 
pláži ocenenej Modrou vlajkou za čistotu a 
kvalitu • v živom stredisku Ammoudara • pri-
bližne 6 km od hlavného mesta Heraklionu 
(ľahko dostupné miestnymi autobusmi) • cca 
11 km od letiska 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky v hlavnej hote-
lovej budove, resp. v  záhradných bungalo-
voch • rodinné izby s možnosťou až 2 príste-
liek (dve prepojené miestnosti - za príplatok) 
• klimatizácia • minichladnička  • SAT TV • tele-
fón •  trezor (zdarma) •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC, sušič na vlasy) • bal-
kón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • obchodíky 
so suvenírmi • hlavná  reštaurácia • taverna 
na pláži •  lobby bar • pool bar • plážový bar 
• nápojový bar (nealkoholické nápoje, víno a 
miestne čapované pivo) • bazénový komplex 
pre dospelých • detský bazén • bazén s  to-
boganom •  wellness centrum (za poplatok) 
• detské ihrisko • tenisový kurt • basketbalové 
ihrisko • TV miestnosť • hotelové animácie pre 
deti i dospelých • detský miniklub • wifi v  ce-
lom areáli hotelového komplexu (k dispozícii 
zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Dessole Dolphin Bay hotel. komplex

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

Naša mienka: sme hrdí na to, že sme po roku 
opätovne zaradili do našej ponuky obľúbený 
hotelový komplex Dessole Dolphin Bay, ktorý 
výbornými službami, pohostinnou atmosfé-
rou a ideálnou polohou v stredisku Ammou-
dara vytvára ideálne predpoklady na strávenie 
vysnívanej letnej dovolenky. Hotelový rezort 
pozostávajúci z hlavnej hotelovej budovy a 
dvojpodlažných bungalovov je výbornou voľ-
bou pre všetky vekové kategórie, predovšet-
kým pre rodiny s deťmi, ktorým na tvári vyčarí 
ten najkrajší detský úsmev bohatý animačný 
program pripravený skúsenými animátormi. Či 
už sa rozhodnete oddychovať na romantickej 
pláži alebo pri bazéne, všade vás bude sprevá-
dzať pohodová atmosféra tohto sympatického 
komplexu, ktorá vám zaručí prežitie pestrých a 
nezabudnuteľných dovolenkových dní.  

vAmmoudara

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • slnečníky a ležadlá (zdarma), 
plážové osušky (za vratný depozit) • plážový 
bar s all inclusive  • vodné športy na pláži (za 
poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • tenisové kur-
ty (večerné osvetlenie za poplatok) • bas-
ketbalové ihrisko •  plážový volejbal •  šipky 
• detské ihrisko • aerobik • vodná gymnastika 
• biliard (za poplatok) • medzinárodné hote-
lové animácie a detský miniklub pre deti od 
4 do 12 rokov • večerné show so skúsenými 
animátormi

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

mou švédskych stolov vrátane nápojov 
(počas obedov a večerí nealkoholické ná-
poje,  grécke víno, čapované pivo) • tema-
tická večera v taverne na pláži (rezervácia 
vopred, 1x za pobyt) • občerstvenie v hote-
lových baroch od 10:00-24:00 hod • počas 
dňa ľahšie občerstvenie - teplé a studené 
snacky od 11:00 do 16:00 hod. a popoludní 
zmrzlina, káva, čaj, koláče • slnečníky pri 
bazéne a na pláži zdarma •  plážové osušky 
• hotelové animácie • detský miniklub • wifi
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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 •  minichlad-

nička •  rádio •  SAT TV •  telefón •  trezor (k 
dispozícii za poplatok na recepcii hotelové-
ho komplexu) • balkón, resp. terasa s pose-
dením •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušič na vlasy)

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gatná vstupná hala s  recepciou s  obcho-
díkmi a lobby barom • 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 
atrakciami • hotelové animácie organizova-
né skúsenými animátormi •  detské ihrisko 
s preliezkami a hojdačkami • terasa na slne-
nie- slnečníky a ležadlá zdarma • wifi pri-
pojenie zdarma v konferenčnej miestnosti 
na prízemí • internetový kútik (za poplatok) 
• hotelový obchod so suvenírmi • zlatníctvo 
• kaderníctvo • wellness 

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. 

vAmmoudara

animácieanimácie

hotelovéhotelové



177KRÉTA

Stravovanie: formou all inclusive

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 plá-
žové osušky (k dispozícii zdarma) • plážový 
bar s občerstvením v rámci all inclusive slu-
žieb • 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 preliezačkami a hojdačkami • aero-
bik  • vodné pólo • vodný aerobik • minigolf 
• biliard (za poplatok) • celodenné hotelové 
animácie pre deti a dospelých • detský mi-
niklub pre deti od 4 do 12 rokov • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

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

lov vrátane nápojov • počas obedov a ve-
čerí podávané nápoje ako voda, nealkoho-
lické nápoje cola, fanta, oranžáda, tradičné 
biele, červené a ružové víno, čapované 
miestne pivo • občerstvenie v  baroch po-
čas dňa v čase od 10:00 - 23:00 hod. • v po-
poludňajších hodinách ľahšie občerstve-
nie - zmrzlina, káva, čaj, zákusky, keksy, 
teplé a  studené snacky •  nealkoholické 
a  vybrané miestne alkoholické nápoje 
(ouzo, raki, brandy, rum, whisky, gin, vod-
ka, tequila, biele, ružové a červené víno, 
čapované pivo, voda, cola, fanta, oranžá-
da) • slnečníky, ležadlá pri bazéne i na pláži 
a plážové osušky •  hotelové animácie pre 
deti a dospelých • detský miniklub pre deti 
od 4 do 12 rokov • wifi pripojenie v konfe-
renčnej miestnosti na prízemí
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animácieanimácie

hotelovéhotelové

Poloha: elegantný hotelový komplex sa 
nachádza 6 km od turistami vyhľadávané-
ho mesta Rethymno • v pokojnom prostredí 
s krásnou záhradou v obklopení paliem a 
exotických kvetov • priamo pri pláži strediska 
Adelianos Kampos • 75 km od letiska v Herak-
lione • zastávka vzdialená od hotela cca 50m 

Ubytovanie: priestranné luxusne zariadené 
2 lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • tele-
fón • LCD SAT TV • minichladnička (fľaša vody, 
vína a ovocie pri príchode) • rýchlovarná kan-
vica na prípravu čaju a kávy • wifi (zdarma) • 
individuálne nastaviteľná klimatizácia • sušič 
na vlasy • župan a pohodlné papuče • trezor 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-

ňa s vaňou alebo sprchou a WC) • balkón 
resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: impozantná vstupná 
hala s recepciou a posedením • knižnica • 
hlavná reštaurácia • á la carte reštaurácia • 
plážový bar s terasou • lobby bar • wellness 
centrum (za poplatok) • vonkajší bazén s 
morskou vodou • vnútorný bazén • detský 
bazén • detské ihrisko • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži (zdarma) • wifi v celom 
areáli hotela (zdarma) • internetový kútik • 
hotelové animácie • obchod so suvenírmi • 
butik • požičovňa áut 

Rethymno Palace hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.rethymnopalace.gr

Naša mienka: elegantný novo zrekonštruovaný 
hotel Rethymno Palace, naša tohtoročná novinka, 
je ako klenot vo výkladnej skrini určený pre tých 
najnáročnejších klientov hľadajúcich pohodlie a 
komfort v atraktívnom prostredí so službami na tej 
najvyššej úrovni. Očarujúca zmes voňavých kvetov, 
zlatistej pláže a vysokých paliem týčiacich sa až k 
nebu dotvára neopakovateľnú atmosféru hotela. 
Nechajte sa rozmaznávať luxusom moderne za-
riadených izieb, ktoré vám poskytnú komfortný 
oddych po dňoch strávených na horúcom krét-
skom slnku. Upravená pláž lákajúca k romantickým 
prechádzkam, spolu so skvelými kulinárskymi zá-
žitkami gréckej i medzinárodnej kuchyne ulahodí 
iste vašim predstavám o dokonale strávenej letnej 
dovolenke. Hotel Rethymno Palace je jednoznač-
ná voľba pre najnáročnejších z vás, ktorí chcú zažiť 
tohtoročnú dovolenku na bájnom ostrove Kréta. 

vAdelianos Kampos
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotelová piesočnatá pláž s prímesou 
drobných kamienkov a s pozvoľným vstu-
pom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži 
(zdarma) • plážové osušky (k dispozícii za de-
pozit) 

Šport a zábava: stolný tenis • tenisový kurt • 
šípky • stolný futbal • šach, karty • fitnes cen-
trum • plážový volejbal • vodná gymnastika • 
vnútorný bazén •  joga • boccia • ľahšie hote-
lové animácie počas dňa • večerný program 
so živou hudbou 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • ukážky va-
renia • nealkoholické a miestne alkoholické 
nápoje od 10:00 do 23:00 hod. • ľahšie 
snacky a zmrzlina • tematická večera v á la 
carte reštaurácii (1x za pobyt – nutná rezer-
vácia vopred) • fitnes • vnútorný bazén • 
hotelové animácie a večerný program so 
živou hudbou • wifi • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch a na pláži • plážové osušky
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animácieanimácie

hotelovéhotelové

Poloha: rodinný hotelový rezort sa nachá-
dza v stredisku Missiria, priamo pri krásnej 
širokej pláži • pozostáva z ubytovacích bu-
dov postavené v butikovom štýle, ktoré 
spolu s okolitými bazénmi a pohodlnými 
ležadlami tvoria hotelový komplex s doko-
nalou oddychovou atmosférou • cca 2,5km 
od očarujúceho mesta Rethymno, perly zá-
padnej Kréty s romantickými uličkami a do-
minantnou benátskou pevnosťou Fortezza 
• ľahká dostupnosť pešou promenádou k 
jachtovému prístavu v Rethymne • nákup-
né možnosti v blízkosti hotela • zastávka 
vzdialená od hotela 100 m • cca 80 km od 
letiska v hlavnom meste Heraklion

Ubytovanie: moderne zariadené štúdiá s 
možnosťou 1 prístelky • rodinné apartmány 
určené pre 4 alebo 5 osôb (na vyžiadanie) 
• izby prešli nedávnou rekonštrukciou • 
vybavenie v oboch typoch izieb: telefón • 
LCD SAT TV • minichladnička (fľaša vody pri 
príchode) • kuchynský kútik • kanvica na prí-

pravu čaju a kávy • wifi pripojenie (zdarma) 
• individuálne nastaviteľná klimatizácia • su-
šič na vlasy • trezor (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • 
balkón resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou a posedením • hotelová 
reštaurácia s panoramatickým výhľadom 
na pláž a more • snack bar • bar pri bazéne • 
3 vonkajšie bazény roztrúsené v hotelovom 
areáli so štýlovými ležadlami a baldachýn-
mi • detský bazén so šmykľavkou • vnútor-
ný bazén • detské ihrisko • detský miniklub • 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch (zdarma) • 
plážové osušky (za poplatok) • wifi pripoje-
nie v celom hotelovom areáli (zdarma) • bi-
liard (za poplatok) • stolný tenis • úschovňa 
batožiny • masáže (za poplatok) • hotelové 
animácie pre deti a dospelých • minimarket 
so suvenírmi • požičovňa áut  

Dimitrios Village hotelový komplex

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

Naša mienka: ponuka na bájnom ostrove Kréta 
je opäť obohatená o rodinný hotelový komplex 
Dimitrios Village v stredisku Missiria s výhľadom 
na vyhľadávané mesto Rethymno. Ako už nazna-
čuje názov, komplex pozostávajúci z niekoľkých 
samostatných budov vytvára dojem menšej krét-
skej dedinky. Jeho poloha priamo pri širokej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora, radí tento hotel 
medzi mimoriadne priateľský aj pre najmenších 
dovolenkárov. Ak si túžite dopriať dovolenku s vý-
bornými službami v krásnom a štýlovom prostredí 
a svojim deťom dopriať neutíchajúcu zábavu, Di-
mitrios Village je tou správnou voľbou. 

vMissiria
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž miestami 
premiešaná hrubozrnným pieskom priamo 
pri hotelovom komplexe • pozvoľný vstup 
do mora vhodný aj pre najmenších dovo-
lenkárov a pre menej zdatných plavcov • 
ležadlá a slnečníky na pláži (k dispozícii za 
poplatok) • plážové osušky (za poplatok) • 
vodné športy v blízkosti hotelovej pláže (za 
poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • plážový vo-
lejbal • vodný aerobik • denné a večerné ho-
telové animácie  pre deti a dospelých • det-
ský miniklub • masáže (za poplatok) • biliard 
(za poplatok) • ponuka vodných športov v 
blízkosti hotelovej pláže (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov (biele a červené víno, čapované 
pivo, voda a soft nápoje) • snacky ako piz-
za, gyros, palacinky, hot dogy podávané v 
snack bare od 11:00 do 19:00 hod. • nealko-
holické a miestne alkoholické nápoje 
(miestne čapované pivo, biele a červené 
víno, vodka, rum, gin, ouzo, raki miestnej 
produkcie, káva, čaj, džúsy a soft nápoje) 
podávané v čase od 10:30 do 23:00 hod. v 
bare pri bazéne • ľahšie občerstvenie počas 
dňa - croissanty, koláčiky, cookies a zmrzli-
na • detský miniklub • hotelové animácie 
pre deti a dospelých • wifi pripojenie v ce-
lom areáli hotela • ležadlá a slnečníky pri 
hotelových bazénoch
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animácieanimácie

hotelovéhotelové

Poloha: hotelový komplex sa nachádza v 
centre obľúbeného letoviska Agia Marina 
s bohatými zábavnými možnosťami • ná-
kupné možnosti v bezprostrednej blízkosti 
hotela • rozsiahly hotelový areál vyúsťuje 
priamo na nádhernú piesočnatú pláž s 
magickým výhľadom na Teodor ostrov, prí-
rodnú rezerváciu pre chránené kozy Kri-kri 
• cca 8 km od centra romantického mesta 
Chania s jachtovým prístavom a romantic-
kými uličkami s tavernami a reštauráciami • 
cca 140 km od letiska v Heraklione • výhod-
ná poloha pre spoznávanie krás bájneho 
ostrova Kréta • zastávka od hotela 50m 

Ubytovanie: moderne zariadené štúdiá s 
možnosťou 1 prístelky • priestranné rodin-
né apartmány s 2 spálňami až pre 4 osoby 
(za príplatok) • vybavenie v oboch typoch 
izieb: telefón • radio • LCD SAT TV • mi-
nichladnička • kuchynský kútik • kanvica na 
prípravu čaju a kávy (na vyžiadanie) • wifi 
pripojenie (zdarma) • individuálne nastavi-

teľná klimatizácia • sušič na vlasy • župan • 
trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou a WC) • balkón resp. tera-
sa s posedením

Vybavenie hotela: priestranná vstupná 
hala s recepciou a posedením • ubyto-
vacia časť s hlavnou hotelovou reštaurá-
ciou a bazénom dostupná cez elegantný 
nadchod, resp. cez miestnu komunikáciu 
• hlavná hotelová reštaurácia  • á la carte 
reštaurácia Marina • snack bar • plážový bar 
• bar pri bazéne • vonkajší bazén predele-
ný mostíkom a oddelenou časťou pre deti 
• bazén pri pláži • detský bazén pri pláži • 
detské ihrisko so šmykľavkami • ležadlá a 
slnečníky pri bazénoch (zdarma) • plážové 
osušky (za poplatok) • terasa na slnenie • 
wifi pripojenie v celom areáli hotela (zdar-
ma) • biliard • úschovňa batožiny • masáže 
(za poplatok) • celodenné hotelové animá-
cie pre deti a dospelých • požičovňa áut • 
požičovňa bicyklov 

Iolida Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.smilehotels.gr

Naša mienka: pod horúcim slnkom bájnej Kréty 
v jednej z najkrajších častí ostrova, vo vyhľadáva-
nom stredisku Agia Marina a v blízkosti najnavšte-
vovanejšieho mesta Chania, sa nachádza overený  
hotel Iolida Beach, ktorý je pripravený splniť všet-
ky vaše dovolenkové priania. Hotel pozostávajúci 
z dvoch častí navzájom spojených elegantným 
nadchodom vás bezstarostne dovedie z ubyto-
vacej časti až priamo na krásnu pláž s jemným 
pieskom. Hotel povestný svojou mimoriadne 
chutnou stravou, priateľským a ochotným perso-
nálom a moderným ubytovaním je správna voľba 
pre všetky vekové kategórie. 

vAgia Marina
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná dlhá piesočnatá pláž so 
zlatistým pieskom priamo pri areáli hotela 
• pozvoľný vstup do mora vhodný pre me-
nej zdatných plavcov i pre najmenších do-
volenkárov • ležadlá a slnečníky na pláži (k 
dispozícii za poplatok) • plážové osušky (za 
poplatok) • široká ponuka vodných športov 
v blízkosti hotelovej pláže (za poplatok) 

Šport a zábava: fitnes centrum • vodný ae-
robik • denné a večerné hotelové animácie 
pre deti a dospelých • masáže (za poplatok) 
• biliard (za poplatok) • široká ponuka vod-
ných športov v blízkosti hotelovej pláže (za 
poplatok)  

all inclusive raňajky a večere for-
mou bohatých švéd-

skych stolov podávané v hlavnej hotelovej 
reštaurácii vrátane nealkoholických nápo-
jov, lokálneho čapovaného piva, bieleho a 
červeného vína • obedy formou švédskych 
stolov podávané v reštaurácii pri pláži, vrá-
tane nápojov • ukážky varenia • tematické 
večere • ľahšie popoludňajšie snacky • neal-
koholické a miestne alkoholické nápoje 
ako biele a červené víno, čapované pivo, 
lokálne destiláty, miešané nápoje, cola, 
sprite, džús, čaj a filtrovaná káva podávané 
v čase od 10.30 do 23:00 hod. v plážovom 
bare a od 10:30 do 18:00 hod. v bare pri ba-
zéne • fitnes centrum • hotelové animácie 
pre deti a dospelých • ležadlá a slnečníky 
pri bazénoch • wifi v celom areáli hotela
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Poloha: hotelový komplex končiaci pria-
mo na  krásnej zlatistej piesočnatej pláži • 
v  malebnom stredisku Bali s  nákupnými  
možnosťami • typicky grécku atmosféru si 
budete môcť vychutnať sediac na  niekto-
rej z množstva terás lemujúcich pobrežie • 
krištáľovo čistá voda v kombinácii s kamen-
nými útesmi priláka aj milovníkov potápa-
nia • približne 30 km od  Rethymna, perly 
západnej Kréty s  jachtovým prístavom 
a  romantickými uličkami s  množstvom 
obchodíkov, 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 Supe-
rior s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlav-
nej hotelovej budove, alebo v samostatne 
stojacich hotelových budovách vsadených 
do krásne udržiavanej záhrady (izby s  vý-
hľadom na  more k dispozícii za  príplatok) 

• vo všetkých izbách sa nachádza: klimati-
zácia ovládaná v  hotelovom režime • SAT 
TV • trezor (na  recepcii hotela, k dispozícii 
za poplatok) • minichladnička • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC) • bal-
kón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: prí-
jemná vstupná hala s  recepciou a  pose-
dením • trezor (k dispozícii za  poplatok) • 
reštaurácia s  hlavným hotelovým barom 
a vyhliadkovou terasou s posedením • slad-
kovodný hotelový bazén pre dospelých 
s  terasou na  slnenie (slnečníky a  ležadlá 
zdarma) • detské ihrisko • pool bar v záhra-
de hotelového komplexu s kaviarňou a po-
sedením (extra platba) • hotelové animácie 
a detský miniklub pre deti od 4 do 12 rokov 
• wifi pripojenie v  priestoroch recepcie (k 
dispozícii zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Talea Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.taleabeach.gr

Naša mienka: aj v tejto sezóne vám ponúkame 
dovolenku „na Bali“, resp. v obľúbenom a známom 
krétskom stredisku Bali, kde na vás čaká ideálne 
miesto pre strávenie all inclusive dovolenky. Celý 
areál hotela je zasadený do záhrady s množstvom 
zelene končiacej na krásnej, dlhej piesočnatej plá-
ži, ktorú delí od hotela len pobrežná promenáda. 
Areál hotela bol navrhnutý s dôrazom na relaxáciu 
a zábavu a pri pobyte v ňom si do sýtosti budete 
môcť užiť ten pravý dovolenkový oddych a poho-
du a vychutnať si čaro slnkom zaliatej pláže a celé-
ho prostredia. Cenovo výhodný hotel Talea Beach 
odporúčame stredne náročným klientom. 

vBali

štandardná izba
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Pláže: krásna piesočnatá pláž so zlatistým 
pieskom a s pozvoľným vstupom do mora 
vhodným i pre deti a menej zdatných plav-
cov, ktorú od  hotela oddeľuje len pobrež-
ná promenáda s  obchodíkmi, kaviarňami 
a tavernami • slnečníky a ležadlá na pláži (k 
dispozícii za  poplatok) • ponuka vodných 
športov na  pláži (motorové športy za  po-
platok) 

Šport a zábava: tenis • stolný tenis • vodná 
gymnastika • aerobik • detské ihrisko • široká 
ponuka vodných športov na  pláži (za  ex-
tra platbu) • animácie a  detský miniklub 
pre deti od 4 do 12 rokov • wifi pripojenie 
v  priestoroch recepcie (zdarma) • prázdni-
nový vláčik premávajúci po celom letovisku 
(extra platba)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane lokálnych nápojov (víno, 
pivo, voda a čapované soft nápoje) s po-
nukou jedál medzinárodnej i  tradičnej 
krétskej kuchyne • tradičné lokálne alko-
holické a nealkoholické čapované nápoje 
podávané v  hlavnom hotelovom bare 
(sóda, cola, sprite, fanta, tonic, čapované 
pivo, biele víno, červené víno, ouzo) 
v čase od 10:00 do 22:00 hod. • ľahšie ob-
čerstvenie (káva a koláče) podávané v ho-
telovom režime • zmrzlina pre deti podá-
vaná v  hotelovom režime • slnečníky 
a  ležadlá pri bazéne • hotelové animácie 
pre deti a dospelých

Cenník » 37

tig

superior izba

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Rhodos

Faliraki

Kallithea

Kolymbia

LindosPefki

Ixia

Na počesť boha Hélia stál kedysi v Man-
draki, dnešnom prístave luxusných 
jácht, jeden zo siedmich divov sveta, 
32 m vysoká bronzová socha Hélia, zná-
ma ako Rhódsky kolos. Ostrov v  tvare 
delfína je presýtený mnohými pamiat-
kami z rôznych historických období. Vy-
striedali sa tu Rimania, Peržania, Turci, 
Arabi, Byzantínci či Janovčania. Najväč-
šiu stopu tu  však bezpochyby zanechal 
rytiersky rád Johanitov. 

Ak vaše tohtoročné kroky povedú 
na „ostrov blaženosti“, pečať jeho bo-
hatej a  nepochybne búrlivej histórie 
budete vnímať na každom kroku. Čaká 
na vás jedinečná zmes starobylých kul-
túr, antické a stredoveké pamiatky, vy-
chýrené pláže, bohatá ponuka vodných 
športov, typická grécka pohostinnosť 
a  nechýbajú ani možnosti pestrej zá-
bavy. Aj v tejto sezóne vám prinášame 
viaceré variácie dĺžky dovolenkových 
pobytov a širokú paletu známych a ob-
ľúbených letovísk so starostlivo vybra-
nými ubytovacími kapacitami s  ponu-
kou 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, ktoré sa každým 
rokom snažia vylepšiť a skvalitniť svoje 
služby k spokojnosti vás, letných dovo-
lenkárov. Na Rhodose je slnko doma a 
my pevne veríme, že „ako doma“ sa po-
čas svojej letnej dovolenky budete na 
tomto úžasnom mieste cítiť aj vy.

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 24° 25° 27° 27° 26° 24°

Rozloha 1.398 km2 Populácia 110.000
Hlavné mesto Rhodos Mena euro

Ixia
Je ideálnou kombináciou oddychovej dovolenky 
strávenej v  kvalitných hoteloch priamo pri plá-
žach, slnenia, športového vyžitia a  večernej zá-
bavy. Tú si môžete vychutnať priamo v stredisku 
alebo v  blízkom hlavnom meste, dostupnom aj 
prechádzkou 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 ubytovanie 
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, ako aj rozsiahly Waterpark 
s pestrými atrakciami.  

Kallithea
Oblasť Kallithea 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. 

Kolymbia
Leží na východnom pobreží, približne na polceste 
medzi hlavným mestom a historickým Lindosom. 
Je známa svojou jedinečnou, 2 km dlhou euka-
lyptovou alejou. Nájdete tu viacero rôznych pláží, 
ktoré oddeľuje skalný výbežok so svojou domi-
nantou, miestnou rybárskou tavernou. Letovisko 
chráni bralo s  kláštorom Tsambik, ktorý je opra-
dený mnohými legendami. To zároveň oddeľuje 
Kolymbiu od pláže Tsambika považovanú za naj-
krajšiu 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 
somárika úzkymi kamennými uličkami až k vcho-
du do antickej Akropoly týčiacej sa nad dedinkou. 
Okrem historickej Akropoly sa v Lindose nachá-
dzajú aj dve hlavné pláže, Megalos Gialos a záliv 

Agios Pavlos Beach, ktorý sa právom radí k najkraj-
ším plážam ostrova.

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 tradičného gréckeho 
letoviska nájdete i obchodíky, bary a reštaurácie. 
Najväčším lákadlom je však dozaista dlhá piesoč-
natá pláž a mnoho malých zátok. Zároveň je toto 
malé letovisko dobrým východiskovým bodom 
na podnikanie zaujímavých výletov.

Rhodos Town
Figuruje na  zozname kultúrneho svetového de-
dičstva UNESCO. Aj preto dnes láka cestovateľov 
zo všetkých kútov sveta. Už z diaľky vás očarí krása 
kamenných hradieb majestátne obopínajúcich 
Staré mesto. Za  impozantnou Bránou Slobody 
vanie svieži dych mora a v starom prístave Man-
draki nadúva plachty plachetníc. Možno práve tu 
kedysi stál bájny Rhódsky kolos, kedysi slúžiaci 
ako maják. Nové mesto leží v najsevernejšom cípe 
ostrova, pričom ho lemuje mestská pláž. Nechý-
bajú tu ani bary, reštaurácie či diskotéky.  

Akropola Uličky Lindosu
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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: moderne zariadené 2- lôž-
kové izby superior s možnosťou 1 prístelky 
•  priestranné rodinné izby s 2 oddelenými 
spálňami • chladnička (fľaša vody pri prícho-
de) •  klimatizácia •  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  recep-
cii (za  poplatok) •  hlavná reštaurácia • á la 
carte reštaurácia Elia (za poplatok) • hlavný 
bar (nápoje sú po 23:30 hod. spoplatnené) 
•  snack bar •  pool bar •  rozľahlá exotická 
záhrada s  veľkým priestranným bazénom, 
detským bazénom a terasou na slnenie • le-
žadlá, osušky a slnečníky pri bazéne a v are-
áli hotela (zdarma) •  areál pre deti: detské 
ihrisko a  bazén so šmykľavkou •  miniklub • 
nákupná zóna s obchodíkmi • wifi v celom 
areáli hotela (zdarma) • sauna (za poplatok) 
• kaderníctvo (za poplatok) • požičovňa áut 
(za poplatok) • outdoorové fitnes pred plá-
žou

Pegasos Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.pegasoshotel.gr

Naša mienka: s hrdosťou sme opäť zaradili do 
našej ponuky mimoriadne obľúbený a mnohými 
sezónami overený hotel Pegasos Beach, ktorý svo-
jou ideálnou polohou v blízkosti krásnej piesočna-
tej pláže a zároveň pulzujúceho denného i noč-
ného života strediska Faliraki, ktorého vrava však 
nedolieha k hotelovému areálu, je predurčený na 
strávenie kvalitnej letnej dovolenky. Komfortné 
ubytovanie v izbách typu superior alebo de luxe 
poskytuje svojim návštevníkom vytúžený relax po 
dni strávenom na nádhernej pláži ocenenej Mod-
rou vlajkou. Nadštandardné služby, nádherná pal-
mová záhrada, chutná a pestrá strava v rámci all 
inclusive či mnohoraké spôsoby, akými si môžete 
vyplniť vaše vzácne chvíle oddychu strávené pri 
mori, určite naplnia predstavy aj tých najnáročnej-
ších klientov o ideálnej letnej dovolenke.   

izba Superior

vFaliraki

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: k prechádzkam lákajúca široká a dlhá 
piesočnatá pláž premiešaná kamienkami • 
pozvoľný vstup do  mora •  plážové osušky, 
ležadlá a  slnečníky (k dispozícii zdarma) • 
sprchy na pláži

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný te-
nis • vodné pólo • šípky • biliard (za popla-
tok) • volejbal • hotelové animácie a večerný 
animačný program • detské ihrisko a minik-
lub • outdoorové fitnes pred plážou • bazén 
so šmykľavkou • vodné športy (za poplatok) 
• požičovňa bicyklov (za poplatok)

ultra all inclusive skoré raňajky, raňajky, 
obedy a  večere podá-

vané v hlavnej reštaurácii formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov •  show co-
oking •  občerstvenie v  snack bare počas 
dňa (šaláty, cestoviny, pizza, pita gyros,  
palacinky, zmrzlina, ovocie) • káva a čaj vo 
vyhradenom čase v  snack bare •  miestne 
alkoholické, nealkoholické a  miešané ná-
poje v  baroch hotela od 11:00 do 23:30 
hod. • koktejly v hlavnom bare (17:00 - 
23:30 hod.) • zmrzlina pre deti • denný a ve-
černý animačný program • outdoorové fit-
nes • detský miniklub • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži • plážové osušky • wifi 

Cenník » 42

izba Deluxe

tyg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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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, reštaurácií, 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 (fľaša vody pri príchode) • 
klimatizácia (v  hotelovom režime zdarma) 

• SAT TV • telefón • trezor (zdarma) • kúpeľ-
ňa s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa • výhľad 
na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: priestranná vstupná 
hala s  recepciou a posedením a  s lobby 
barom •  wifi v spoločenských priestoroch 
hotela (zdarma) •  trezory na  recepcii (zdar-
ma) • hlavná reštaurácia Athina s príjemným 
posedením na vonkajšej terase • á la carte 
reštaurácia (extra platba) • Beach Taverna na 
pláži (1x za pobyt večera na pláži zdarma - 
nutná rezervácia) • bazén s pool barom • le-
žadlá, 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: aj v tohtoročnej sezóne vám dáva-
me do pozornosti overený hotel z medzinárodnej 
siete  hotelov Desole Hotels, ktorá kladie dôraz pre-
dovšetkým na komfort, kvalitu a pestrosť služieb a 
je zárukou spokojnosti pre každého dovolenkára. 
Čaká na vás príjemné ubytovanie, skvelá domá-
ca i medzinárodná kuchyňa či bohatý animačný 
program, ktorým si môžete spestriť vaše oddycho-
vé dni pri mori. Jedinečná poloha dovolenkové-
ho rezortu priamo na jednej z najkrajších pláží na 
Rhodose, blízkosť obľúbeného strediska Faliraki s 
povestným nočným životom, neutíchajúcou zá-
bavou a pestrým výberom zaujímavých atrakcií 
pre dospelých aj tých najmenších vás presvedčí o 
správnosti výberu vašej letnej dovolenky.

vFaliraki

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž premiešaná 
s  drobnými kamienkami a  s  pozvoľným 
vstupom do  mora vhodným aj pre menšie 
deti a menej zdatných plavcov • plážové le-
žadlá,  slnečníky a osušky (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 • vodné 
športy na  pláži (za  poplatok) • amfiteáter • 
večerné show programy, súťaže, živá hudba, 
karaoke, minidiskotéka 

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

stolov vrátane nápojov • tematická 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. • zmrz-
lina,  káva a  čaj vo vyhradenom čase 
• miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje vo vyhradenom čase v  lobby bare, 
v pool bare a Beach Taverne na pláži • víno 
a čapované pivo počas obedov a  večerí 
• pestré denné a večerné hotelové animá-
cie • ležadlá, slnečníky pri bazéne a na plá-
ži • plážové osušky • wifi • trezor 

Cenník » 41

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v pokojnom prostredí vyhľadávané-
ho letoviska Faliraki s rušným denným a noč-
ným životom • priamo pri širokej pláži ocene-
nej Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu • cca 2 
km od centra Faliraki • hlavné mesto ostrova 
vzdialené cca 13 km (autobusová zastávka 
50m od hotela) • 5 min peši od Waterparku 

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • rodinné izby s 2 oddelený-
mi spálňami (za príplatok) v častiach Blue Sea 
1 a Blue Sea 2 • izby s výhľadom na more (za 
príplatok) v časti Blue Sea 1 • minichladnička 
• klimatizácia • telefón • SAT TV • kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC • sušič na vlasy • 
trezor (za poplatok) • balkón s posedením • 
wifi (zdarma) 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou a lobby barom • hlavná 
reštaurácia • 2 á la carte reštaurácie (za popla-
tok) • hlavný bar (nápoje sú po 23:30 hod. spo-
platnené) • snack bar • pool bar • beach bar • 
pool bar v časti Blue Sea 2 • plavecký bazén • 
oddychový bazén pre dospelých • detský ba-
zén so šmykľavkou • bazén v časti Blue Sea 2 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch a na pláži 
(zdarma) • plážové osušky (zdarma) • fitnes 
centrum • detské ihrisko • miniklub • nákupná 
zóna s obchodíkmi • wifi v areáli hotela (zdar-
ma) • vírivka (zdarma) • sauna (zdarma) • masá-
že (za poplatok • požičovňa áut (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Blue Sea  
Beach Resort  hotelový komlex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.blueseahotel.gr

Naša mienka: s radosťou zaraďujeme do našej 
letnej dovolenkovej ponuky hotelový rezort Blue 
Sea Beach Resort, ktorý svojím moderným vzhľa-
dom, premysleným vybavením a bezchybnými 
službami vyhovie i požiadavkám náročnejších 
klientov. Hotelový areál je zasadený do udržiava-
nej záhrady košatých paliem a exotickej zelene, 
v ktorej sa hrdo vyníma štýlový bazénový kom-
plex s aktívnou detskou, ale i oddychovou čas-
ťou. Ideálna poloha na jednej z najatraktívnejších 
pláží ostrova ocenenej Modrou vlajkou za čistotu 
a kvalitu predurčuje tento hotelový komplex k 
prežitiu nezabudnuteľnej aktívnej i oddychovej 
rodinnej dovolenky presýtenej hrejivými slneč-
nými lúčmi a vôňou mora.

Faliraki

animácieanimácie

hotelovéhotelové

Blue Sea 2

Blue Sea 2
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Pláže: pekná, široká piesočnatá pláž premie-
šaná miestami drobnými kamienkami s po-
zvoľným vstupom do mora priamo pri časti 
Blue Sea 1 • hotelovú časť Blue Sea 2 odde-
ľuje od pláže miestna komunikácia • ležadlá a 
slnečníky (zdarma) • plážové osušky (zdarma) 
• sprchy na pláži 

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis 
• squash • plážový volejbal • vodné pólo • 
futbalové ihrisko • biliard (za poplatok) • det-
ské ihrisko a miniklub • hotelové animácie 
• večerný zábavný program • fitnes • vod-
né športy (za poplatok) • detský bazén so 
šmykľavkou

  

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere  
v hlavnej reštaurácii 

formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • ukážky varenia • občerstvenie v 
snack bare od 10:30 do 17:30 hod (šaláty, 
cestoviny, pizza, sendviče, ovocie) • co-
okies, koláčiky a zmrzlina v plážovom bare 
a pool bare od 10:30 do 17:30 hod • miestne 
alkoholické, nealkoholické nápoje a mieša-
né nápoje v plážovom bare a v pool baroch 
od 10:00 do 17:30 hod a v hlavnom hotelo-
vom bare od 17:30 do 23:30 hod • animačný 
program • fitnes centrum • sauna • vírivka • 
stolný tenis • squash • detský miniklub • plá-
žové osušky, ležadlá a slnečníky • wifi 

Cenník » 42

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

Blue Sea 1



194 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: vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • trezor na recepcii (za po-
platok) •  reštaurácia Evita s  terasou •  snack 
bar/pool bar •  záhrada s  veľkým bazénom 
• ležadlá a slnečníky v areáli hotela (zdarma) 
•  samostatný detský bazén •  spoločenská 
miestnosť so SAT TV • minimarket • interneto-
vý kútik a wifi (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká a dlhá piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do  mora miestami kamien-
kovým •  ležadlá a  slnečníky (za  poplatok) 
• sprchy na pláži • pri pláži reštaurácie a bary 
• cca 15 min. chôdze od hotela sa na kraji leto-
viska v oddelenom zálive nachádza nudapláž 

Evi hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.evihotel.gr

Naša mienka:  mnohými sezónami overený a ob-
ľúbený hotel Evi patrí vďaka kombinácii rodinnej 
atmosféry, výbornej polohy a extra výhodnej 
ceny k našim dlhoročným stáliciam. Areál s udr-
žiavanou záhradou, veľkým bazénom a  tráv-
natou plochou je priam predurčený na ničím 
nerušený dovolenkový oddych. Počas horúcich 
letných dní sa môžete venovať tiež športovým 
aktivitám priamo v hotel alebo využiť pestrú po-
nuku vodných športov na nádhernej širokej plá-
ži. Neďaleké centrum rušného strediska Faliraki 
láka návštíviť jeho početné obchodíky, bary, a 
útulné taverny, či vyskúšať mnohé dovolenkové 
atrakcie. Najmenší dovolenkári si môžu do sýtos-
ti užiť šantenie v detskom bazéne priamo v areáli 
hotela, či navštíviť jeden z najväčších aquapar-
kov v Európe alebo neďaleký lunapark.  

vFaliraki
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Šport a  zábava: stolný tenis •  vodné pólo 
• biliard (za poplatok) • volejbal • široká paleta 
vodných a športových aktivít na pláži (za po-
platok)  

all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov •  ľahké občerstvenie 
(toasty, koláčiky) v pool bare a zmrzlina vo 
vyhradenom čase • miestne alkoholické ná-
poje: gin, vodka, rum, brandy, ouzo podáva-
né od 14:00 do 23:00 hod. • pivo, biele a čer-
vené víno, nealkoholické nápoje, káva a čaj 
od 10:00 do 23:00 hod. • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne 

Cenník » 40

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



196 RHODOS

Poloha: hotelový areál je situovaný priamo 
pri mori a 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 • 
cca 55 km od hlavného mesta Rhodos • au-
tobusová zastávka priamo pred hotelom • 
vzdialenosť od letiska cca 50 km

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia (zdarma 
počas sezóny od 15.6. do 15.9., mimo sezón-
neho obdobia za poplatok) • SAT TV • chlad-
nička • kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchový kút 
a WC • sušič vlasov (na vyžiadanie na recepcii, 

za vratný depozit) • balkón alebo terasa s po-
sedením • výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou • veľkoplošná SAT TV 
v priestoroch recepcie • wifi pripojenie v 
priestoroch recepcie (zdarma) • trezor (za po-
platok) • hlavný bar (nápoje v rámci all inclusi-
ve v čase od 17:00 do 23:00 hod.) s terasou a 
panoramatickým výhľadom na more • snack 
bar • reštaurácia s  posedením na terase • 
bazén so slanou vodou pri mori (ležadlá za 
poplatok) • 2 sladkovodné bazény a detský 
bazén • ležadlá a  slnečníky pri bazénoch 
(zdarma) • snack bar pri bazéne • detské ihris-
ko a miniklub • udržiavaná terasovitá záhrada 
• hotelový minimarket  

Ilyssion  
Beach  Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelilyssion.gr

Naša mienka: teší nás, že zrekonštruovaný hotel 
Ilyssion Beach Resort so svojou typickou rodin-
nou atmosférou si našiel stále miesto v našej po-
nuke hotelov na vyhľadávanom ostrove Rhodos. 
Nádherné výhľady na tyrkysovo modré vody 
Stredozemného mora si budete plným prie-
hrštím vychutnávať z hotelovej záhrady, reštau-
rácie alebo baru počas celej vašej letnej dovolen-
ky. Pokojnú atmosféru tohto miesta iste ocenia 
nielen rodiny s deťmi, ktorým je určené detské 
ihrisko, vlastný bazén i miniklub, ale aj starší náv-
števníci vyhľadávajúci oddych od stresu a rutiny 
každodenného života. Susedná piesočnatá pláž 
s jemným pieskom je skvelou voľbou pre relax a 
leňošenie pod horúcim gréckym slnkom.

Pefki
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pred rezortom sa nachádzajú 
prírodné pláže • len 50 m od areálu hotela je 
pekná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do vody so slnečníkmi a ležadlami (za popla-
tok) • plážové osušky (za depozit)

Šport a zábava: karty • šach • backgammon 
• biliard (za  poplatok) • tenis (za  poplatok) 
• stolný tenis • stolný hokej (za poplatok) 
• vírivka až pre 8 osôb (za  poplatok) • pre 
spestrenie dovolenkových chvíľ hotelový 
rezort organizuje pre svojich hostí 1x týž-
denne tematický grécky večer so živou 
hudbou a  tancom • hotelová miniknižnica 

all inclusive raňajky, ľahký obed 
(šaláty, pizza, cestovi-

ny, hamburger, souvlaki, sendviče, nuget-
ky, hranolky, a pod.) a večera formou bufe-
tových stolov vrátane nápojov •  miestne 
alkoholické nápoje ako pivo a víno v čase 
od 12:00 do 17:00 hod a nealkoholické ná-
poje od 11:00 do 17:00 hod. v snack bare • 
popoludní čaj, káva a sušienky • ľadová drť 
pre deti vo vyhradenom čase (od  15:00 
do 17:00 hod.) • pivo, víno, 4 rôzne koktejly, 
lokálne destiláty a  nealkoholické nápoje 
od  17:00 do  23:00 hod. v  hlavnom bare • 
ležadlá a slnečníky pri sladkovodných ba-
zénoch  • plážové osušky za depozit 

Cenník » 40
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Poloha: v pokojnej časti  strediska Kolymbia 
• neďaleko známej 2 km dlhej Eukalyptovej 
aleje • cca 5 min peši od centra letoviska s 
nákupnými možnosťami • cca 25 km od hlav-
ného mesta Rhodos • cca 25 km od Lindosu 
s antickou Akropolou • v blízkosti letoviska sa 
nachádza známa pláž Tsambika, považovaná 
za najkrajšiu na ostrove 

Ubytovanie: moderne zariadené, zrekon-
štruované 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky • rodinné izby s  2 spálňami len pre 
4 - členné rodiny (za príplatok) • klimatizácia • 
telefón • chladnička • SAT TV • kúpeľňa s vaňou 
a WC • sušič na vlasy • balkón s posedením

Vybavenie hotela: lobby s recepciou a s po-
sedením • trezor (na  recepcii za  poplatok) • 
hlavný bar • wifi v hotelovom areáli (zdarma) • 
hlavná reštaurácia s ukážkami varenia • bar pri 
bazéne • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdar-
ma) • plážové osušky (za poplatok) • detská 
dráha s elektrickými autíčkami • hlavný bazén 
• detský bazén a detské ihrisko 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 5 minút pešo od hlavnej pláže leto-
viska Kolymbia - piesočnatá, premiešaná s ka-
mienkami, s pozvoľným vstupom do mora • je 
dlhá približne 2,5 km a skalné bralo ju oddeľuje 
od známej pláže Tsambika • ležadlá a slneční-
ky (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • biliard a tenis 
(za poplatok) • plážový volejbal • dráha s elek-
trickými autíčkami pre deti • grécky tematický 
večer organizovaný raz za týždeň

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou  

švédskych stolov vrátane nápojov • miest-
ne alkoholické nápoje - čapované pivo, 
víno, destiláty a  nealkoholické nápoje v 
hlavnom bare od 18:00 do 24:00 hod. a v 
bare pri bazéne od 10:00 do 18:00 hod. • 
zmrzlina pre deti vo vyhradenom čase • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne • wifi  

Cenník » 41

Niriides hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. niriidesbeach-hotel.com 

Naša mienka: v pokojnom prostredí na okraji le-
toviska Kolymbia leží útulný hotel Niriides s oddy-
chovou rodinnou atmosférou. V objatí zelenej zá-
hrady a len na skok od pláže je ideálnym miestom 
na strávenie ničím nerušených dovolenkových 
dní. Po celodennom leňošení na pláži či pri bazé-
ne na vás čakajú elegantné, zrekonštruované izby 
a pohodové večery na terase pri západe slnka. Ak 
zatúžite po rušnejšom živote, na dosah ruky máte 
známu Eukalyptovú alej, ktorá vedie priamo k zá-
bavným a nákupným možnostiam letoviska. 

tzgvKolymbia
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Poloha: hotel pozostáva z hlavnej budovy a 
vedľajších ubytovacích častí v tradičnom gréc-
kom štýle v pokojnom prostredí vyhľadávané-
ho strediska Kolymbia • cca 800 m od centra 
letoviska • nákupné možnosti asi 150 m • hlav-
né mesto ako aj historický Lindos sú v rovnakej 
vzdialenosti, cca 25 km (autobusová zastávka 
pred hotelom) • cca 100 m od pláže

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • izby s privátnym bazénom 
(za poplatok) • rodinné izby určné pre 4 osoby 
s 2 oddelenými spálňami (za poplatok) • klima-
tizácia (od 15.6. do 15.9., mimo stanovených 
dátumov za poplatok) • telefón • trezor (za po-
platok) • minichladnička • SAT TV • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, resp. 
s vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa s posedením  

Vybavenie hotela: recepcia • wifi na recepcii 
(zdarma) • snack bar a bar pri bazéne • minimar-
ket • reštaurácia • priestranný bazén s ležadlami 
a slnečníkmi • detský bazén a detské ihrisko 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: približne 100 m od piesočnatej pláže 
premiešanej drobnými kamienkami s po-
zvoľným vstupom do mora • plážové ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • plážové osušky (za 
depozit) • bohatá ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenis (za popla-
tok) • športové, spoločenské a zábavné hotelo-
vé animácie • vodné športy (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou pestrých 

švédskych stolov vrátane nápojov • 2x týž-
denne tematické večere • miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje v bare pri ba-
zéne • ľahké občerstvenie, káva a čaj, 
zmrzlina v hotelovom režime • ležadlá a 
slnečníky pri bazéne • plážové osušky (za 
depozit) • animačný program pre deti i do-
spelých • wifi v priestoroch recepcie 

Cenník » 41

Kolymbia Sky hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.kolymbiasky.gr

Naša mienka: Našu tohtoročnú ponuku sme 
obohatili o obľúbený hotel Kolymbia Sky, ktorý sa 
rozprestiera v pokojnejšej časti strediska Kolym-
bia, známom svojou eukalyptovou alejou. Mo-
derný a atraktívne zariadený hotel vsadený do 
rozkvitnutej záhrady zaliatej horúcimi slnečnými 
lúčmi dotvára pravú atmosféru letnej dovolenky. 
Blízkosť dlhej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora a hotelové služby na profesionálnej úrovni 
zaručujú plnohodnotný a zaslúžený oddych, po 
akom dozaista túžite po celý rok. 

tyh Kolymbia
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Poloha: na juhovýchodnom pobreží ostro-
va Rhodos, len 3 km od historického Lindo-
su, v  pokojnom prostredí nad zálivom Vly-
cha Bay • areál hotelového rezortu je riešený 
v  štýle tradičnej gréckej dedinky • hlavné 
mesto Rhodos je vzdialené cca 43 km a  le-
tisko približne 50 km 

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky • priestranné 
rodinné izby s dvomi spálňami (k dispozícii 
za príplatok) • individuálna klimatizácia • 
trezor (za  poplatok) • chladnička • SAT TV • 
kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa s pose-
dením

Vybavenie hotelového komplexu: 
priestranná, moderne zariadená vstupná 
hala s  recepciou a hlavným barom (nápoje 
sú platené) • wifi vo vyhradených verejných 
priestoroch hotela (zdarma) • TV miestnosť 
• hlavná reštaurácia a 3 tematické á la carte 
reštaurácie • 2 all inclusive bary • viacero ba-
zénov (ležadlá a slnečníky zdarma, plážové 
osušky za  depozit) • detský bazén • detské 
ihrisko • miniklub • supermarket a obchod so 
suvenírmi • požičovňa áut (za poplatok)  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 50 m od piesočnatej pláže zálivu 
Vlycha Bay, premiešanej s kamienkami • po-
zvoľný vstup do mora vhodný aj pre men-

Lindos Royal hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.lindosroyal.gr
Naša mienka: aj vďaka svojej pohostinnosti a pro-
fesionálnemu prístupu hotelového personálu, kva-
litným službám, elegantnému zariadeniu, pano-
ramatickým výhľadom na krištáľovo čisté more a 
pestrým aktivitám pre rodiny je rezort Lindos Royal 
výbornou voľbou pre nezabudnuteľnú prímorskú 
dovolenku. Areál s dômyselne prepracovanou 
záhradou, komfortné izby a bazény kaskádovito 
rozložené priamo nad smaragdovým Stredozem-
ným morom, obklopené terasami na slnenie - i to 
je komplex Lindos Royal, ktorý ponúka nerušený 
relax a pohodu s výhľadom na malebnú okolitú 
prírodu. Sme presvedčení, že 5-hviezdičkový ho-
telový rezort Lindos Royal je tou správnou voľbou 
pre vašu pohodovú dovolenku a vy budete dlho 
spomínať na krásne zážitky, ktoré ste prežili práve 
na tomto mieste.

Lindos

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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šie deti a menej zdatných plavcov (ležadlá 
a  slnečníky za  poplatok, plážové osušky 
za depozit) • hotelový areál sa rozprestiera 
na  skalnom výbežku nad morom s  menší-
mi upravenými prírodnými terasami na  sl-
nenie • priamo pri hoteli je vstup do  vody 
po schodíkoch

Šport a  zábava: tobogany a  detské 
šmykľavky • 2 tenisové kurty • basketbalo-
vé a  volejbalové ihrisko • futbalové ihrisko 
• vodné pólo • biliard (za poplatok) • stolný 
tenis • šípky • fitnes • masáže (za poplatok) • 
denné a večerné hotelové animácie • amfi-
teáter • vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov •  počas obedov 
a večerí sú k dispozícii nealkoholické nápo-
je, džúsy, voda, pivo a  víno lokálnej pro-
dukcie • raz za pobyt večera v každej z á la 
carte reštaurácií (rezervácia vopred) • ľah-
ké občerstvenie vo vyhradenom čase po-
čas dňa • nápoje v baroch hotela od 10:00 
do 23:00 hod.: lokálne pivo, víno, miestne 
destiláty, miešané nápoje, nealkoholické 
nápoje, voda, káva a čaj • vybrané športové 
aktivity • animácie • tobogany a šmykľavky 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch • plážo-
vé osušky za depozit • wifi  

Cenník » 42

tzh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: areál obľúbeného hotela ústi pria-
mo pri hotelovej pláži • v blízkosti obchodné-
ho a zábavného centra strediska Ixia s reštau-
ráciami, obchodmi a  tavernami •  cca 5 km 
od hlavného mesta Rhodos (autobusom ale-
bo 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 • wifi • SAT TV •  telefón • kúpeľ-
ňa 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 • wifi v celom areáli (zdarma) 
•  vonkajšia terasa •  3 snack bary •  hlavná 
reštaurácia • plážový bar • minimarket • udr-
žiavaná záhrada •  pool bar •  atypický ba-
zén s  fontánou •  terasa na slnenie • plážové 
osušky, 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 •  plážové osušky, slnečníky 
a ležadlá na hotelovej pláži (zdarma)

Šport a zábava: plážový volejbal • tenisové 
kurty •  stolný tenis •  šipky • elektronické hry 
(za  poplatok) • hotelové animácie pre deti 
i dospelých zamerané na športové a kultúrne 
vyžitie • plážové aktivity (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane miestnych nápojov 
•  ľahšie občerstvenie v snack baroch od 
10:00 do 24:00 hod • miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje podávané v bare pri 
pláži a v pool bare od 10:00 do 24:00 hod 
• plážové osušky, slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na hotelovej pláži • hotelové animá-
cie pre deti aj dospelých 

Cenník » 41

Avra Beach hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.avrabeach.gr 

Naša mienka: dôkladne udržiavaný areál priamo 
na pláži, atraktívne riešený bazén, moderné uby-
tovanie, ústretový personál, gurmánske zážitky v 
podobe špecialít miestnej a medzinárodnej ku-
chyne a pestrá ponuka kvalitných služieb v snahe 
splniť želania návštevníkov všetkých vekovových 
kategórií radia tento hotel k obľúbeným dovolen-
kovým miestam už niekoľko sezón. Blízka dostup-
nosť rušného centra strediska Ixia a tiež hlavného 
mesta Rhodos dotvárajú obraz ideálnej dovolen-
ky pre náročnejších či pre rodiny s deťmi. 

tugvIxia

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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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 • zrekonštruované 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky ale-
bo priestranné rodinné izby pre 4 osoby (za 
príplatok) • klimatizácia • SAT TV • malá chlad-
nička • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
s  vaňou, resp. sprchový kút a  WC) • balkón 
alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • trezor (za poplatok) • lobby 
bar • wifi (za poplatok) • TV kútik • reštaurácia 
s terasou • snack bar • á la carte reštaurácia • 3 
bazény (ležadlá a slnečníky zdarma) • 2 detské 
bazény • detské ihrisko • minimarket

Stravovanie: formou all inclusive

 

Pláže: cca 150 m od  nádhernej širokej pie-
sočnatej pláže s jemným zlatistým pieskom 
• pozvoľný vstup do  mora vhodný pre deti 
i menej zdatných plavcov • ležadlá a slnečníky 
(za  poplatok) • v  uzavretom zálive sú dobré 
možnosti na šnorchlovanie

Šport a zábava: stolný tenis (za poplatok) • 
plážový volejbal • biliard (za poplatok) • vide-
ohry (za poplatok) • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych nealko a  alkoholic-
kých nápojov • tematická večera v á la carte 
reštaurácii (1x za pobyt) • nealko nápoje, 
čapované pivo, víno a  ľahké občerstvenie 
sú podávané v  pool/snack bare v  čase 
od  10:00 do  22:00 hod. • zmrzlina počas 
obedov a večerí • ouzo, rum, brandy a  iné 
druhy  alkoholu od 18:00 do 22:00 hod. • vy-
brané športové a zábavné aktivity

Cenník » 41

Virginia hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. virginiahotel.gr 

Naša mienka: obľúbený rodinný hotelový kom-
plex Virginia prešiel od minuloročnej sezóny 
renováciou a v sezóne 2020 sa môže pýšiť už 4. 
hviezdičkou vo svojom názve. Vynovené a mo-
derne zariadené izby s kombináciou kvalitných 
all inclusive služieb, pokojného prostredia v obja-
tí upravenej hotelovej záhrady s bazénmi obklo-
penými slnečnými terasami, ideálnou polohou v 
letovisku Kallithea, kedysi preslávenom svojimi 
termálnymi kúpeľmi a blízkosť zlatistej pláže vo 
vás umocnia jedinečnú atmosféru gréckeho leta. 

tyh Kallithea
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Nikózia

Ercan

Kyrenia

Famagusta

Ayia Napa

Larnaka

Limassol

Protaras

Paphos

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, Benátča-
nia či Turci vtlačili ostrovu svoju pečať 
a  zanechali za  sebou všadeprítomné 
symboly dokazujúce jedinečnosť ich 
architektúry. Práve preto tu môžete 
obdivovať antické paláce a divadlá, ko-
loseum, románske baziliky, byzantské 
kláštory, benátske pevnosti či turecké 
mešity s  minaretmi. 

V súčasnosti žijú na ostrove dva hlavné 
národy: cyperskí Gréci obývajúci juho-
západnú časť ostrova a  cyperskí Turci, 
žijúci na  severovýchode. Väčšina pláží 
s  jemným svetlým pieskom a  krištá-
ľovo čistou vodou má pozvoľný vstup 
do  mora, preto je kúpanie vhodné aj 
pre deti a neplavcov. V tohtoročnej se-
zóne vám CK TIP travel a CK TATRATOUR 
ponúkajú naozaj kvalitné hotely situo-
vané v obľúbených letoviskách v sever-
nej časti Cypru - Kyrenia a  Famagusta, 
ako aj v južnej časti Cypru vo vyhľadá-
vaných letoviskách Ayia Napa, Protaras, 
Limassol a Paphos. Nádherná prírodná 
scenéria a  bohatosť kultúrnych pa-
miatok 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
Toto malebné mestečko je centrom väčšiny 
turistických aktivít na severnom pobreží. Okúz-
ľujúci Kyrenijský prístav plný farebných lodí 
a  jácht, obklopený  miestnymi reštauráciami, 
barmi a  kaviarničkami v kombinácii s ohrom-
ným hradom patrí k jednému z najkrajších cy-
perských miest. Od  hlavného mesta, Nikózie, 
je vzdialená necelých 30 minút a  je rušným 
a živým centrom zábavy, ktoré je vyhľadávané 
ako miestnymi, tak aj turistami. Oblasť má ide-
álnu polohu a okrem trávenia dňa na niektorej 
z  krásnych piesočnatých pláží, máte možnosť 
podniknúť výlety aj do ďalších častí ostrova. Na 
svoje si prídu milovníci histórie a hradov, ktoré 
nájdete na vrcholkoch Kyrenijského pohoria.

Famagusta
V  minulosti jeden z  najdôležitejších historic-
kých prístavov v Stredomorskej oblasti, ktorý 
patril k najbohatším miestam na celom svete. 
Ku koncu 13. storočia sa Famagusta stala hlav-
ným lodným prekladiskom a získala nesmierne 
bohatstvo a význam. V polovici 20. storočia sa 
táto oblasť otvorila turistom a stala sa centrom 
cestovného ruchu na celom ostrove. Dnes je 

najdôležitejším historickým, kultúrnym a  turis-
tickým strediskom Severného Cypru. Famagusta 
je ideálne miesto pre kombináciu aktívnej dovo-
lenky a oddychu na nádherných plážach s jem-
ným pieskom. V regióne je možné nájsť archeo-
logické vykopávky antického mesta Salamis.

Ayia Napa
Ayia Napa je jedným z najobľúbenejších turistic-
kých miest Cypru vhodná pre rekreantov hľada-
júcich živú dovolenkovú atmosféru ako aj pestrý 
nočný život plný zábavy. Je obľúbená vďaka 
svojim nádherným plážam so zlatým pieskom 
a krištáľovo čistému moru, ale tiež je príťažlivá 
vďaka starodávnym kláštorom a mnohým turis-
tickým zaujímavostiam. 

Protaras
Protaras je dnes známe turistické letovisko na-
chádzajúce sa približne 10 kilometrov od stre-
diska Ayia Napa. V staroveku na jeho mieste stál 
starý mestský štát Leukolla s malým bezpečným 
prístavom, v ktorom aténsky Demetrius Polior-
ketes hľadal v roku 306 p.n.l. útočisko, keď čakal 
na Ptolemea, jedného z nástupcov Alexandra 
Veľkého. Dnes sa Protaras nazýva aj “krajina ve-

terných mlynov“ zachovávajúc tak nostalgiu minulosti. 
Protaras má nebesky modré more a nádherné piesoč-
naté pláže, z ktorých najznámejšia je Fig Tree Bay.

Limassol
Limassol je jedným z  najvýznamnejších turistických 
stredísk na  ostrove, druhým najväčším mestom na 
Cypre a tiež hlavným prístavom. Po celom meste i jeho 
okolí je roztrúsených veľa historických a archeologic-
kých pamiatok, múzeá, verejné parky, zoologická zá-
hrada, ale aj hypermoderné budovy bánk a zahranič-
ných spoločností a luxusné hotely, ktoré dali vzniknúť 
názvu „Malý Paríž“, ktorým býva Limassol označovaný. 
Najznámejšou turistickou atrakciou mesta je miestny 
hrad Limassol vybudovaný v byzantskom štýle. 

Paphos
Neďaleko Paphosu, na juhozápadnom pobreží ostrova, 
sa z morskej peny zrodila bohyňa lásky a krásy Afrodita. 
Vďaka tejto udalosti je Cyprus považovaný za ostrov ro-
mantikov. Olympskí bohovia vedeli, prečo zvolili práve 
toto kúzelné miesto za rodisko najkrajšej zo všetkých 
bohýň. Spenený príboj, z  ktorého Afrodita vystúpila, 
dodnes naráža do  mýtmi opradenej „Grékovej skaly“. 
Afrodita priniesla na Cyprus život, lásku a vášeň. Legen-
da hovorí, že kam vkročila, začalo všetko kvitnúť. 

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

Afroditina pláž polostrov Karpaz na Severnom Cypre
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Poloha: areál hotela ústi iba pár krokov od 
jednej z najkrajších pláží celého Cypru, známej 
Makronissos Beach z jednej strany a krásnej prí-
rodnej hotelovej pláže z druhej strany • iba 15 
minút chôdze od rušného centra Ayia Napa • 
cca 40 km od letiska Larnaka

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • 4-lôžkové izby (za príplatok) 
• možnosť izieb s výhľadom na more (za prípla-
tok) • klimatizácia • telefón • SAT TV • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič na vlasy • minichladnič-
ka (pri príchode naplnená nealkoholickými ná-
pojmi zdarma) • možnosť prípravy kávy a čaju 
na izbe • trezor (zdarma)  • wifi (zdarma)  • balkón

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recepciou 
a posedením • hlavná hotelová reštaurácia • 3 
á la carte reštaurácie • 4 bary • vonkajšie bazé-
ny • detský bazén so šmykľavkou • slnečníky a 
ležadlá v areáli zdarma • Spa centrum • fitness 
centrum • minimarket • wifi pripojenie (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: priamo na krásnej prírodnej hotelovej 
pláži a iba niekoľko krokov od nádhernej pláže 
Makronissos ocenenou Modrou vlajkou • slneč-
níky a  ležadlá na pláži Makronissos (za popla-
tok), na hotelovej pláži (zdarma, okrem víken-
dov) • plážové osušky (za vratný depozit) 

Šport a zábava: 2 tenisové kurty • minifutbal • 
hotelové animácie • živá hudba • detské ihrisko 
• miniklub • vodné športy na pláži (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • tematické ve-
čere • 1x za pobyt možnosť využiť a´la carte 
reštaurácie • občerstvenie a snacky vo vyhra-
dených hodinách • zmrzlina • miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje v areáli hotela 
• káva, čaj a koláčiky • slnečníky a  ležadlá v 
areáli hotela • hotelové animácie • wifi 

Cenník » 44

Dome Beach hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tsokkos.com

Naša mienka: iba pár krokov od tej najkrajšej plá-
že akú si len viete predstaviť, pláže Makronissos,  
sa rozprestiera hotel Dome Beach, ktorý pred-
stavujeme ako jednu z tohtoročných noviniek. 
Budete ohromení priezračnosťou mora a jem-
nučkým pieskom pod vašimi nohami a sme pre-
svedčení, že vaše dovolenkové chvíle nebudete 
chcieť stráviť inde ako na pláži. Príslušnosť hotela 
do siete Tsokkos je zárukou vysokého štandardu 
poskytovaných služieb a po pár dňoch stráve-
ných na tomto mieste budete vedieť, že ste si cieľ 
svojej dovolenky nemohli zvoliť lepšie.

tphAyia Napa
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Poloha: približne 150 metrov od krásnej pie-
sočnatej pláže • od centra známeho  turistic-
kého letoviska Protaras je vzdialený iba 15 mi-
nút chôdze • cca 60 km od medzinárodného 
letiska Larnaka

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky • 4-lôžkové 
izby (za príplatok) • možnosť izieb s výhľa-
dom na more (za príplatok) • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • kúpeľňa s  príslušenstvom 
• sušič na  vlasy • minichladnička • trezor (za 
poplatok) • možnosť prípravy kávy a čaju na 
izbe • balkón • wifi (za poplatok)

Vybavenie hotela: moderná vstupná hala 
s  recepciou a posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia (za po-
platok) • 2 bary (Poseidon bar a Pool bar) • 
vonkajší bazénový komplex • detský bazén 
• slnečníky a ležadlá zdarma • posilňovňa • 
sauna a vírivka (za poplatok) • wifi pripojenie 
(za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: cca 150 metrov od nádhernej piesoč-
natej pláže s pozvoľným vstupom do mora, 
ktorá je ocenená Modrou vlajkou • slneční-
ky a  ležadlá na pláži (za poplatok) • plážové 
osušky (za vratný depozit)

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis • 
hotelové animácie • posilňovňa 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
tematické večere • občerstvenie a snacky 
vo vyhradených hodinách v areáli hotela • 
zmrzlina • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v areáli hotela • popoludňajšia 
káva, čaj a koláčiky • ľahšie polnočné ob-
čerstvenie • slnečníky a ležadlá pri bazéne • 
hotelové animácie • vstup do aquaparku 
hotela Anastasia Beach 

Cenník » 43

Tsokkos Protaras hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tsokkos.com

Naša mienka: architektúra v podobe modernej 
elegancie spojená s mimoriadnym vkusom za 
sprievodu služieb prvotriednej úrovne, taký je 
štvorhviezdičkový hotel Tsokkos Protaras,  ktorý 
sme zaradili do našej ponuky aj v tohtoročnej 
sezóne. Pridanou hodnotou a obrovskou deví-
zou tohto miesta je blízkosť nádhernej piesoč-
natej pláže s priam nebesky modrým morom, 
turistami obľúbenej a vyhľadávanej Sunrise 
Beach. Tí, ktorí by chceli večer stráviť prechádz-
kami mestom určite ocenia polohu neďaleko 
centra Protarasu.

tph Protaras
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Poloha: areál hotelového komplexu ústi 
priamo na krásnej piesočnatej pláži vhod-
nej pre rodiny s deťmi • v pešej dostupnosti 
od centra strediska Protaras s reštauráciami, 
barmi, kaviarňičkami a nákupnými možnos-
ťami • približne 1 km od známej a obľúbenej 
pláže Fig Tree Beach • cca 50 km od medzi-
národného letiska Larnaka

Ubytovanie: moderne a vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • 
4-lôžkové izby (za príplatok) • možnosť izieb 
s  výhľadom na  more (za  príplatok) • indivi-
duálna klimatizácia • telefón • satelitný TV • 
vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vla-

sy) • minichladnička (pri príchode naplnená 
nealkoholickými nápojmi zdarma) • balkón s 
posedením • trezor (zdarma) • možnosť prí-
pravy kávy a čaju na izbe • wifi pripojenie 
(zdarma)

Vybavenie hotelového komplexu: repre-
zentatívna vstupná hala s  recepciou a prí-
jemným posedením v lobby • hlavná hotelo-
vá reštaurácia • 5 a´la carte reštaurácií (1x za 
pobyt možnosť využiť zdarma) • slnečná te-
rasa s vonkajším posedením a výhľadom na 
more • 3 bary • vonkajší bazénový komplex • 
detský bazén • vnútorný bazén • slnečníky a 
ležadlá v areáli hotela a pri bazéne zdarma • 
sauna a vírivka (1x za pobyt zdarma) • beauty 

Constantinos  
the Great hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.tsokkos.com

Naša mienka: s veľkým potešením sme do našej 
ponuky znova zaradili nádherný päťhviezdičkový 
hotelový komplex Constantinos the Great, ktorý 
sa určite stane prázdninovým hitom tejto sezóny 
a je pripravený uspokojiť potreby aj tých najná-
ročnejších klientov. Moderné priestory, elegant-
ne pôsobiaci areál, ktorý plynule prechádza do 
prekrásnej piesočnatej pláže s priezračne čistým 
morom tyrkysovej farby, sa pre vás stanú doko-
nalým domovom počas dní vášho zaslúženého 
oddychu. Vašu ideálnu dovolenku umocní vyso-
ký štandard poskytovaných služieb spolu s pro-
fesionálnym personálom. A počas nádherných 
teplých večerov si môžete spraviť prechádzku do 
centra Protarasu s množstvom reštaurácií a ka-
viarní s čulým spoločenským životom.

Protaras
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a spa centrum (za poplatok) • konferenčná 
miestnosť • požičovňa áut (za poplatok) • 
stráženie detí (za poplatok) • wifi pripojenie 
(zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: iba niekoľko krokov od krásnej zlatistej 
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora • pláž vhodná aj pre rodiny s deťmi • 
slnečníky a  ležadlá na  pláži (za  poplatok), 
plážové osušky (za vratný depozit) 

Šport a zábava: tenisový kurt • fitness cen-
trum • denné i večerné hotelové animácie • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov • tema-
tické večere • 1x za pobyt možnosť využiť 
a´la carte reštaurácie • pestré občerstvenie 
a snacky vo vyhradených hodinách počas 
dňa v  areáli hotela • zmrzlina • neobme-
dzené množstvo miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov v areáli hotela • 
popoludňajšia káva, čaj a koláčiky • ľahšie 
nočné občerstvenie • slnečníky a ležadlá v 
areáli hotela a pri bazéne • hotelové ani-
mácie • wifi pripojenie • vstup do aquapar-
ku hotela Anastasia Beach

Cenník » 45

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: iba 1,5 km od centra obľúbeného 
letoviska Ayia Napa a v bezprostrednej blíz-
kosti nákupných a zábavných možností • cca 
45 km od medzinárodného letiska Larnaka 

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky • 4-lôžkové izby (za 
príplatok) • možnosť izieb s výhľadom na 
more (za príplatok) • klimatizácia • minichlad-
nička (pri príchode naplnená nealkoholický-
mi nápojmi zdarma) • telefón • SAT TV • trezor 
(zdarma) • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, sušič na vla-
sy a  WC) • balkón • možnosť prípravy čaju 
a kávy na izbe • wifi (za poplatok)

Vybavenie hotela: impozantná vstupná 
hala s recepciou a posedením • hlavná ho-
telová reštaurácia • 5 a´la carte reštaurácií • 5 
barov • vonkajší bazénový komplex • detský 
bazén • vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne (zdarma) • Spa centrum (za popla-
tok) • konferenčná miestnosť • minimarket

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) • plážové osušky (za vratný depo-
zit) • vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: tenisový kurt • detské ihrisko 
• miniklub • hotelové animácie • živá hudba • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
tematické večere • 1x za pobyt možnosť 
využiť a´la carte reštaurácie • občerstvenie 
a snacky vo vyhradených hodinách • zmrz-
lina • miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v areáli hotela • popoludňajšia káva, 
čaj a koláčiky • slnečníky a  ležadlá v areáli 
hotela • hotelové animácie • wifi v spoloč-
ných priestoroch

Cenník » 45

Chrysomare Beach  
Hotel & Resort hotelový komplex 
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.tsokkos.com

Naša mienka: predstavujeme vám úplne nový a 
luxusný 5* hotel Chrysomare postavený priamo 
nad Stredozemným morom na krásnej piesoč-
natej pláži. Okrem toho, že z hotela hneď na prvý 
pohľad dýcha štýlovosť a moderná architektúra, 
tak sa nachádza priamo v turistickom centre pl-
nom obchodov, reštaurácií či kaviarní. Kombiná-
cia vysokokvalitných služieb a povestnej cyper-
skej pohostinnosti robia z tohto miesta to pravé 
na strávenie vysnívanej dovolenky. 

tphAyia Napa



Poloha: pláži priamo pri pláži • v známom 
turistickom letovisku Protaras • cca 47 km od 
medzinárodného letiska Larnaka

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky • kúpeľňa s WC a sušičom na 
vlasy • LCD SAT TV • wifi pripojenie • rádio • 
telefón • trezor (zdarma)  • chladnička • rých-
lovarná kanvica • balkón • individuálne nasta-
viteľná klimatizácia

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s recepciou •  hlavná reštaurácia • C-view bar 
terasou • Paradise bar pri bazéne • wifi pripo-
jenie v spoločných priestoroch hotela (zdar-
ma) •  SPA centrum a kaderníctvo (za popla-
tok; masáže, sauna, parný kúpeľ, telocvičňa) • 
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti 
• tenisový kurt • stolný tenis • medzinárodné 
animácie v režime hotela • služby práčovne a 
čistiarne (za poplatok)  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • na pláži k dispozícii slneč-
níky a ležadlá (za poplatok) • plážové osušky 
(vratný depozit)

Šport a  zábava: hotelový animačný 
program • tenisové kurty • stolný tenis • SPA 
centrum • ponuka vodných športov a plážo-
vých atrakcií (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
tematické večere • občerstvenie a snacky 
vo vyhradených hodinách v areáli hotela • 
zmrzlina • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v areáli hotela • popoludňajšia 
káva, čaj a koláčiky • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne • hotelové animácie

Cenník » 44

Vrissiana Beach hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tsokkos.com

Naša mienka: tento populárny, zrenovovaný 
plážový hotel prestížnej hotelovej siete Tsokkos 
kombinuje modernú estetiku, elegantný štýl 
a pohodlie. Vďaka svojej polohe na zlatej pie-
sočnatej pláži v centre mesta Protaras je ideál-
nym miestom pre strávenie vašej dovolenky. 
Priestranné izby vybavené najmodernejšou tech-
nológiu, štýlové prostredie vstupnej haly, bar C-
-view s úchvatným výhľadom na Stredozemné 
more, bary pri bazéne či špeciality stredomorskej 
kuchyne, toto všetko je zárukou, že hotel je tou 
pravou voľbou all inclusive dovolenky na Cypre.

tyh Protaras
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Poloha: priamo pri pláži • v srdci letoviska 
Ayia Napa • približne 45 km od medziná-
rodného letiska Larnaka

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby 
s  možnosťou až 2 prísteliek • klimatizácia 
• telefón • SAT TV • vlastné hygienické prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou, WC a sušič na vlasy) • malá chladnička 
• balkón s posedením • trezor (za  popla-
tok) • možnosť izieb s  výhľadom na  more 
(za príplatok) • wifi (zdarma)

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • hlavná hotelová reštau-
rácia aj s vonkajšou terasou • pool bar 
s terasou • koktail bar  • slnečná terasa s le-
žadlami a slnečníkmi • vonkajší bazén s od-
delenou časťou pre deti • vnútorný bazén • 
detské ihrisko • posilňovňa • spa a wellness 
centrum (za poplatok) • wifi

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: krásna piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do  mora (cca 80  m od hotela) 
• plážový bar (za poplatok) • slnečníky 
a  ležadlá na  pláži (za  poplatok) • plážové 
osušky (zdarma) 

Šport a  zábava: biliard • aerobik • stolný 
tenis • multifunkčné ihrisko • detské ihrisko • 
plážový volejbal • futbal • vodné športy  (za 
poplatok) • hotelové animácie

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • tematické veče-
ry • zmrzlina • snacky  a občerstvenie vo 
vyhradených hodinách počas dňa v areáli 
hotela (pizza, toasty, burgery, cestoviny a 
pod.) • neobmedzené množstvo miest-
nych nealko, miešaných a  alko nápojov 
podávaných v  areáli hotela • plážové 
osušky • hotelové animácie

Cenník » 44

Nelia Beach hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.neliahotel.com

Naša mienka: tento príjemný hotel sa nachá-
dza v srdci obľúbeného strediska - Ayia Napa, a 
to priamo pri zlatistej piesočnatej pláži. Moder-
né ubytovanie, služby all inclusive, milý perso-
nál a množstvo aktivít svedčia o tom, že hotel 
Nelia Beach je tým správnym miestom pre od-
dych a relax. Široká piesočnatá pláž je ideálna 
pre celodenné leňošenie a slnenie na horúcom 
cyperskom slnku. Ayia Napa ožíva najmä v pod-
večerných hodinách, čo ocenia hlavne páry. 
Vaše deti zasa určite zaujme vyhlásený zábavný 
lunapark Parko Paliatso v centre letoviska. 

tuhAyia Napa



Poloha: priamo na  jednej z  najznámejších 
a najväčších pláži v Limassole • cca 5 km od 
turistickej oblasti • cca 60 km od letiska v Lar-
nake

Ubytovanie: komfortne zariadené 2–lôž-
kové izby s  1 až 2 prístelkami, väčšina izieb 
s  bočným výhľadom na more • klimatizácia 
• minibar (pri príchode naplnený nealkoho-
lickými nápojmi zdarma) • telefón • SAT TV • 
trezor (zdarma) • vlastné hygienické príslu-
šenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, su-
šič na vlasy a WC) • balkón • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe • wifi (zdarma)

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • viacero reštaurácií so špeciali-
tami zo všetkých kútov sveta • viacero barov • 
2 vonkajšie bazény • detský bazén • vnútorný 
bazén • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma • obchodík • Spa centrum a kaderníc-
tvo (za poplatok) • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre rodiny s detmi 
• pláž ocenená Modrou vlajkou • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky zdarma • plážový bar 

Šport a zábava: tenisové kurty • fitness cen-
trum • stolný tenis • lukostreľba • plážový vo-
lejbal • bedminton • nemotorizované vodné 
športy na pláži • hotelové animácie pre deti i 
dospelých • miniklub

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • nealkoho-
lické, miestne alkoholické a vybrané znač-
kové alkoholické nápoje počas dňa v areáli 
hotela aj na pláži • snacky a občerstvenie 
počas dňa • zmrzlina • káva, čaj • hotelové 
animácie • miniklub • ležadlá, slnečníky a 
plážové osušky pri bazéne a na pláži • wifi 

Cenník » 45

St. Raphael Resort hot. komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.straphael.com

Naša mienka: tento obľúbený hotel získal pre-
stížne svetové ocenenie za vysoký štandard po-
skytovaných služieb a jeho piesočnatá pláž bola 
ocenená Modrou vlajkou. Sme radi, že vám toto 
krásne miesto môžeme opäť ponúknuť. Doko-
nalá poloha priamo na najkrajšej pláži Limasso-
lu s výhľadom na Marinu si získa srdcia všetkých 
dovolenkárov. Rozľahlý zelený rezort s  reštau-
ráciami ponúkajúcimi priam  gurmánske zážitky 
vytvára ideálnu dovolenku pre tých, ktorí sa ne-
chávajú radi rozmaznávajú kvalitnými službami 
all inclusive. 

tug Limassol 213CYPRUS
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Poloha: rezort sa nachádza pri piesočnatej 
pláži hotela Leonardo Plaza Cypria Maris Be-
ach, ktorá je spoločná pre oba hotely • cca 25 
minút chôdze od centra Paphosu 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
až 2 prísteliek • možnosť rodinných izieb (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • sat TV • mini 
chladnička • trezor (za  poplatok) • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a 
sušič na vlasy) • balkón • wifi zdarma

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácie (1x za 
pobyt zdarma) • lobby bar • pool bar • Blue bar 
• vonkajší bazénový komplex • detský bazén 
so šmykľavkami • vnútorný bazén • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne a na pláži zdarma • detské 
ihrisko • wellness centrum (sauna, parný kúpeľ, 
jacuzzi, fitness zdarma) • wifi zdarma 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: piesočnatá prírodná pláž, spoločná so 
sesterským hotelom Leonardo Plaza Cyp-
ria Maris Beach • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma • vodné športy na pláži (za po-
platok ) 

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis • 
šipky • fitness • minigolf • hotelové animácie 
pre deti aj dospelých • miniklub • živá hudba 
• diskotéka • plážový volejbal • vodné športy 
na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • tematické 
večere • lokálne alkoholické a nealkohollcké 
nápoje počas dňa • občerstvenie a snacky 
vo vybraných hodinách • ľahšie nočné ob-
čerstvenie • zmrzlina • ležadlá, slnečníky a 
plážové osušky pri bazéne a na pláži zdarma 
• hotelové animácie • wifi

Cenník » 44

Leonardo  
Cypria Bay hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.leonardo-hotels-cyprus.com

Naša mienka: hotel prešiel kompletnou rekon-
štrukciou pod vedením renomovanej hotelovej 
siete „Leonardo“, ktorá je zárukou kvality a uspo-
kojí potreby aj náročnejších klientov. Budete oča-
rení jeho bazénovým komplexom ako aj impo-
zantnou architektúrou. Vynikajúce jedlá vás budú 
lákať ochutnať všetko, čo kuchári pripravia. Poho-
du po dobrej večeri si môžete vychutnať príjem-
nou prechádzkou do starobylého mesta Paphos 
s malebným prístavom. 

tuhPaphos



Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • cca 
25 minút chôdze od centra Paphosu • auto-
busová zastávka 100m od hotela 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • klimatizácia • minichladnička • sat 
TV • vlastné hygienické príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič 
na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón, resp. 
terasa s posedením • wifi zdarma • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe

Vybavenie hotela: vstupná hala s recep-
ciou a posedením v lobby • 2 hlavné reštau-
rácie • 3 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt 
zdarma) • lobby bar • launge bar • pool bar 
• vnútorný bazén • vonkajší bazén s jacuz-
zi • slnečná terasa • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma, plážové osušky za vratný 
depozit • wellness centrum (za poplatok) • 
fitness • wifi zdarma • obchodík so suvenír-
mi • kaderníctvo 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: prírodná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora, spoločná so ses-
terským hotelom Leonardo Cypria Bay • le-
žadlá a slnečníky na pláži zdarma • plážové 
osušky za vratný depozit

Šport a zábava: stolný tenis • šipky • fitness 
• aerobik • squash • vodné pólo • volejbal • 
požičovňa bicyklov • celodenný animačný 
program • živá hudba • vodné športy na 
pláži ( za poplatok)

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

chutných švédskych stolov vrátane nápo-
jov • tematické večere • lokálne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje počas dňa • 
občerstvenie a snacky vo vybraných ho-
dinách • zmrzlina • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • wifi

Cenník » 45

Leonardo Plaza  
Cypria Maris Beach  
Hotel & Spa hotel  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.leonardo-hotels-cyprus.com

Naša mienka: tento prvotriedny hotel je zaujíma-
vý tým, že je určený len pre dospelých. Ak hľadáte 
pokojnú dovolenku bez detskej vravy, ste na správ-
nom mieste. Je oázou ticha, pohody a harmónie. 
Hotelový rezort prešiel  kompletnou rekonštruk-
ciou a je pripravený splniť predstavy o ničím neru-
šenej dovolenke aj tým náročnejším klientom.  

tu Paphos 215CYPRUS
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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: 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 
prísteliek v hlavnej budove alebo v časti Pine 
Court I a II • priestranné 2 lôžkové bungalovy s 
možnosťou 1-2 prísteliek v časti Family Bunga-
low Resort • hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC a  sušič vlasov) 
• klimatizácia • trezor (zdarma) • TV • telefón • 
minibar (za poplatok) • wifi (zdarma) • balkón

Vybavenie hotelového komplexu: komplex 
pozostáva z hlavnej budovy, časti Pine Court 

I  a  II a  bungalovov vsadených do  záhrady • 
vstupná hala s  recepciou • hlavná reštaurácia 
s  terasou a  výhľadom na  more • lobby bar 
(za poplatok) • plážový bar Moon Rise (počas 
dňa a vo večerných hodinách vybrané nápoje 
zdarma) • pool bar (za  poplatok) • Aphrodite 
bar (za poplatok) • disco bar (za poplatok) • 2 
à la carte reštaurácie (za  poplatok) • vonkajší 
bazénový komplex s obrovským aquaparkom 
(slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • 
novovybudovaný panoramatický bazén pre 
dospelých • vnútorný bazén • detský bazén • 
detské ihrisko • lunapark (za poplatok) • well-
ness a turecké kúpele (za poplatok) • wifi (zdar-
ma) • 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 
bazénový komplex s toboganmi, obrovský hote-
lový aquapark či lunapark. Na vášnivých hráčov 
pokru či rulety čaká vysvietené hotelové kasíno. 
Pomyselná čerešnička na torte je zaručene nád-
herná hotelová pláž. Sladké leňošenie na jednej 
z  najkrajších pláží v  oblasti s  úžasne 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
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na prekrásnej širokej a dlhej plá-
ži s  jemným pieskom a  pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky zdarma 

Šport a zábava: obrovský aquapark • detské 
ihrisko a miniklub • lunapark (za poplatok) • am-
fiteáter • tenisové kurty (za poplatok) • plážový 
volejbal • stolný tenis • fitness centrum • 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 Moon 
Rise Beach bare pri pláži ) • slnečníky, ležadlá, 
matrace a  plážové osušky pri bazénoch 
a na pláži • animácie • 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. Naj-
menší návštevníci si nájdu nových kamará-
tov v detskom klube. 

Cenník » 47

tpg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: 8 km od  mesta Kyrenia (autobus 
od  hotela za  poplatok) • priamo na  nád-
hernej hotelovej piesočnatej pláži • 28 km 
od letiska v Nikózii (Ercan) • 80  km od letiska 
Larnaka

Ubytovanie: priestranné 2 lôžkové bunga-
lovy s možnosťou 1-2 prísteliek • vlastné hy-
gienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušič vlasov) • klimatizácia 
• trezor (zdarma) • SAT TV • telefón • minibar 
(za poplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: kom-
plex pozostáva z hlavnej budovy, časti Pine 
Court I  a  II a bungalovov vsadených do zá-

hrady • vstupná hala s  recepciou • hlavná 
reštaurácia s  terasou a výhľadom na more • 
lobby bar (za poplatok) • plážový bar Moon 
Rise (počas dňa a  vo večerných hodinách 
vybrané nápoje zdarma) • pool bar (za  po-
platok) • Aphrodite bar (za poplatok) • disco 
bar (za  poplatok) • 2 a`la carte reštaurácie 
(za  poplatok) • vonkajší bazénový komplex 
s obrovským 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) • wifi pripojenie • mini-
market • hotelový fotograf 

Acapulco Beach 
Family Bungalow  
Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.acapulco.com.tr

Naša mienka: zlatistá piesková pláž, belasé more 
a starostlivo udržiavaná záhrada je presne to, čo 
vám zaručí dokonalý oddych pre telo i myseľ od 
každodenných povinností. Najmenších dovolen-
károv dozaista poteší bazénový komplex s tobo-
gánmi, hotelový aquapark či lunapark. O dobrú 
náladu všetkých vekových kategórií sa postará 
profesionálny animačný tím a pre tých, ktorí hľa-
dajú vzrušenie je pripravené hotelové kasíno. Ak 
však uprednostňujete niečo pokojnejšie, nevá-
hajte navštíviť spa a wellness centrum a nechajte 
rozmaznávať vaše zmysly. Veríme, že tento uni-
kátny hotelový komplex nadchne všetkých hostí.  

vKyrenia

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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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 aquapark • detské 
ihrisko a  miniklub • lunapark (za  poplatok) • 
amfiteáter • tenisové kurty (za poplatok) • plá-
žový volejbal • stolný tenis • fitness centrum • 
šipky • biliard (za poplatok) • kasíno 

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • miestne alko-

holické a nealkoholické nápoje, voda, káva 
a čaj (počas dňa a vo večerných hodinách 
v  plážovom Beach bare) •  slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri bazé-
noch a na pláži • animácie • 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 » 47

tph

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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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 
hotelové izby s  možnosťou 1 - 2 prísteliek 
v  areáli rezortu • priestranné 2 - 3 lôžkové 
vilky s možnosťou 1 - 2 prísteliek • klimatizá-
cia • 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 (zdarma) 
• balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: roz-
siahly a upravený areál pozostáva z  hlavnej 
budovy, časti Salamis Park a viliek •  priestran-
ná, veľmi elegantne zariadená vstupná hala 
s  recepciou a  posedením •  wifi pripojenie 
(v priestoroch lobby zdarma) • hlavná hote-
lová reštaurácia s terasou •  lobby bar • pool 
bar •  plážový bar •  vonkajší bazén • detský 
bazén • aquapark so šmykľavkami a tobo-
ganmi •  slnečníky, ležadlá, matrace a plážo-
vé osušky (zdarma) •  fitness centrum • SPA 
a wellness centrum (za poplatok) • kasíno 
• ponuka športových a zábavných aktivít 
pre deti i dospelých v hotelovom režime 

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 udr-
žiavaná záhrada, bazénový komplex, aquapark, 
hotelové animácie organizované profesionálny-
mi animátormi, kvalitná kuchyňa s  cyperskými 
i  medzinárodnými špecialitami, ako aj srdečný 
prístup personálu. Toto sú dôvody, prečo sme sa 
rozhodli zaradiť Salamis Bay Conti opäť do svojej 
ponuky. Pokiaľ od dovolenky očakávate prežitie 
dní plných radosti, smiechu a nezabudnuteľných 
spomienok, nasmerujte svoje dovolenkové kroky 
do tohto komplexu ležiaceho priamo na krásnej 
piesočnatej pláži. 

vFamagusta

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna dlhá piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do  mora •  ležadlá, slnečníky, 
matrace a plážové osušky zdarma • novovy-
budované plážové mólo

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis  
• billiard (za poplatok) • fitness centrum  • det-
ské ihrisko • aquapark • amfiteáter • diskotéka • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

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

mou bohatých a chutných švédskych sto-
lov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • nealkoholické, 

miestne alkoholické a vybrané značkové 
alkoholické  nápoje počas dňa v  areáli 
hotela • bohaté občerstvenie a snacky po-
čas vybraných hodín v areáli hotela (pizza, 
hamburger, šaláty, turecké placky) • zmrzli-
na • čaj, káva, turecká káva a koláčiky • ľah-
šie nočné občerstvenie • slnečníky, ležadlá 
a  matrace pri bazéne a  na  pláži • plážové 
osušky • aquapark • pestrá ponuka športo-
vých i zábavných aktivít pre deti i dospe-
lých v hotelovom režime

Cenník » 46

tpg

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



Obľúbené historické mestečko so skvelými nákupnými možnosťami
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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 stovky rokov staré 
čaro. Turci, veľmi pohostinný a  otvo-
rený národ, radi vidia vo svojej zemi 
turistov 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.

Alanya Pamukkale
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Poloha: priamo na krásnej súkromnej pie-
sočnatej pláži • v prestížnom stredisku Lara - 
Kundu v zóne špičkových hotelov • v blízkom 
okolí možnosť nákupov, prechádzok a zábavy 
v baroch a kaviarničkách • približne 25 km od 
centra Antalye (ľahko dostupné miestnou do-
pravou) • 15 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: zrekonštruované a moderne 
zariadené 2-lôžkové izby Deluxe s  možnos-
ťou 1 prístelky • priestranné 2-lôžkové izby 
Deluxe Superior s možnosťou 1 až 2 prísteliek 
(za príplatok) • priestranné rodinné izby pre 4 
osoby (na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • 
minibar (denne dopĺňaný) • SAT LCD TV • tre-
zor (zdarma) • rýchlovarná kanvica (čaj, káva) • 

vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa • wifi

Vybavenie hotelového komplexu: nád-
herný palácový areál pozostáva z hlavnej 
budovy a  zo 4  priľahlých 4-podlažných blo-
kov • priestranná vstupná hala s  recepciou 
a  posedením • novozrekonštruovaná  hlavná 
reštaurácia s  terasou • lobby bar • a´la carte 
reštaurácie (za poplatok, nutná rezervácia) • 12 
barov • cukráreň • Kubbe Disco bar • Xone bar 
(živé vystúpenia DJ-ov s fascinujúcimi lasero-
vými predstaveniami, tematické párty a rôzne 
špeciálne akcie) • úžasný bazénový komplex s 
vonkajšími bazénmi • detský bazén • rozľahlý 
aquapark s toboganmi a šmykľavkami • vnú-

Swandor Topkapi  
Palace hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.swandorhotels.com

Naša mienka: už počas svojej prvej sezóny si 
získal srdce nejedného dovolenkára a tak niet 
divu, že sme ho zaradili do nášho portfólia i ten-
to rok. Swandor Topkapi Palace je veľkolepý 5* 
hotelový komplex, ktorý prešiel v roku 2018 roz-
siahlou rekonštrukciou. Tento luxusom dýcha-
júci hotel, nachádzajúci sa priamo na krásnej 
piesočnatej pláži v stredisku Lara, je postavený 
v tradičnej osmanskej architektúre. Architekti sa 
pri jeho stavbe nechali inšpirovať rozľahlým pa-
lácovým komplexom Topkapi v Istanbule, ktorý 
bol domovom mnohých tureckých sultánov. 
Prekročte brány očarujúceho areálu a nechajte 
sa hýčkať exelentnými službami v tomto jedi-
nečnom prostredí, ktoré vám daný hotel ponú-
ka. Verte, že tento výber nebudete ľutovať!

Antalya - Lara
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torný bazén •  turecké kúpele a sauna •  spa 
centrum • detské ihrisko • miniklub • amfiteáter 
• wifi v lobby bare a na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná,  široká hotelová piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora (vhodná 
pre rodiny s deťmi) • plážové mólo • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma)

Šport a zábava: tenisový kurt • šipky • fitness 
centrum •  aerobik • boccia • lukostreľka • bas-
ketbal • vodné pólo • vodná gymnastika • stol-
ný tenis • minigolf • plážový volejbal • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • futbal • biliard • 
herňa • medzinárodné hotelové animácie

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

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • detský bufet • nealkoholické, lo-
kálne alkoholické a vybrané importované 
nápoje podávané v areáli hotela i na pláži • 
pestré občerstvenie a snacky počas celého 
dňa • 24-hodinový all inclusive servis • 
zmrzlina • turecké placky • sladké koláčiky, 
čaj a káva v popoludňajších hodinách • mi-
nibar v izbe • nočné občerstvenie • slneční-
ky, ležadlá, matrace a  plážové  osušky pri 
bazéne a na pláži • wifi pripojenie • medzi-
národné hotelové animácie

Cenník » 56

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Poloha: rozľahlý hotelový areál plný zele-
ne, rozprestierajúci sa priamo na súkromnej 
hotelovej 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 An-
talye (ľahko dostupné dolmušmi)

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • dizajnové 
2-lôžkové izby Quad s  možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (plnohodnotné výklopné pevné 
lôžka určené najmä pre rodiny s väčšími deť-
mi - za príplatok) • SAT TV • trezor • klimatizá-
cia • minibar (denne dopĺňaný vodou, neal-
koholickými nápojmi a pivom) • rýchlovarná 
kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón • wifi 
pripojenie (zdarma) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s vaňou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: priestranná hotelová 
vstupná hala s  recepciou a  lobby barom • 

24-hodinový all inclusive servis v lobby bare 
• wifi pripojenie v celom areáli i na izbe zdar-
ma •  internetová kaviareň (30 min. zdarma) • 
zrekonštruovaná hlavná reštaurácia s vonkaj-
šou terasou • 6 a´la carte reštaurácií (talianska, 
japonská, sushi, mexická, turecká a  rybia - 
za poplatok, nutná rezervácia vopred) • 7 ba-
rov (Lobby bar, Vitamin bar, Disco bar, Aloha 
Beach bar, Sunset snack bar, Pool bar 1, Pool 
bar 2) • IC Cafe - široký výber kvalitnej kávy, 
čajov a likérov • bazénový komplex pozostá-
vajúci z 5 vonkajších bazénov • nový rozsiahly 
aquapark s množstvom toboganov a s roz-
manitými striekajúcimi vodnými atrakciami 
• relaxačný bazén • detský bazén • vnútorný 
bazén • sauna • turecké kúpele • spa a beauty 
centrum (za poplatok) • kaderníctvo • zlatníc-
tvo • zmenáreň • amfiteáter • stráženie detí • 
miniklub Kids World (ihrisko, vzdelávacie cen-
trum a detské kino) • obchodíky so suvenírmi, 
kožou a plážovým oblečením • minimarket • 
prenájom áut • fotograf

IC Green Palace hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.ichotels.com.tr

Naša mienka: výnimočné miesto, ktoré patrí 
k tým najlepším, čo vám môžeme ponúknuť - 
luxusný “high end“ all inclusive rezort patriaci 
do prestížnej siete IC HOTELS. Dominantou are-
álu je tropická záhrada, kde je vytvorená ideálna 
rovnováha medzi leňošením na pláži, oddychom 
v komfortných izbách a množstvom športových 
aktivít či zábavy. Hotel s bezchybným servisom 
a vynikajúcou kuchyňou, ktorý prešiel rozsiahlou 
rekonštrukciou izieb a reštaurácie, je tou správ-
nou voľbou pre náročných klientov vyhľadávajú-
cich vysokokvalitné hotelové komplexy.

vAntalya - Lara

animácieanimácie

hotelovéhotelové



227TURECKO

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 večer-
né medzinárodné animácie pre deti i dospe-
lých •  miniklub •  minidisko •  tenisové kurty 
(osvetlenie za  poplatok) •  squash •  stolný 
tenis •  stolný futbal • minigolf •  vodné pólo 
• fitness centrum • aerobik • step aerobik • pi-
lates • strečing • brušné tance • boccia • šipky 
• lukostreľba • plážový volejbal • vodná gym-
nastika • olympijské hry • kanoe • windsurfing 
(s licenciou) • billiard (za poplatok) • bowling 
(za  poplatok) • TV miestnosť •  herňa • kara-
oke • živá hudba • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) 

“high end” all inclusive raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a  ve-

čere formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané prémiové importo-
vané alkoholické nápoje • detské a vegeta-
riánske menu • 24-hodinový all inclusive 
servis v lobby bare • čerstvé ovocné šťavy 
vo Vitamin bare • pestré občerstvenie po-
čas celého dňa v  areáli hotela i  na  pláži • 
čaj, kvalitná káva, koláčiky a sladké pečivo 
podávané v hotelovej cukrárni • zmrzlina • 
ľahšie nočné občerstvenie a snacky • wafle 
• pizza • turecké placky • minibar v izbe (do-
pĺňaný denne vodou, nealkoholickými ná-
pojmi a  pivom) •  medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých počas celého 
dňa • detský miniklub (ihrisko, vzdelávacie 
centrum, detské kino) • windsurfing (s li-
cenciou) • slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky pri bazéne a na pláži • wifi

Cenník » 56
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Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



228 TURECKO

Poloha: exkluzívny komplex, pozostávajúci 
z hlavnej budovy a priľahlých viliek, sa nachá-
dza v prekrásnej, udržiavanej záhrade, priamo 
na súkromnej piesočnatej pláži • zároveň leží v 
známom a obľúbenom letovisku Belek • 30 km 
od  medzinárodného letiska Antalya • 40 km 
od  centra kozmopolitného mesta Antalya s 
množstvom nákupných a zábavných možností 
(ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopra-
vou, tzv. dolmušmi)

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej budove • SAT 
TV • trezor • klimatizácia • minibar (denne dopĺ-
ňaný vodou, nealko nápojmi a pivom) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchou 

a  WC, sušič na  vlasy) • wifi  (zdarma) • balkón, 
resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: moderná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia s terasou • lob-
by bar (24-hodinový all inclusive servis) • Club 
House bar • Sunset snack bar pri pláži • Vitamin 
bar • Disco bar •  5 á la carte reštaurácií (extra 
platba) •  bazénový komplex • detský bazén 
s  vodným svetom • plocha pre deti s  množ-
stvom striekajúcich vodných atrakcií • rozsiahly 
nový aquapark s toboganmi a šmykľavkami •  
spa centrum • sauna • turecké kúpele • amfiteá-
ter • wifi pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive

IC Santai Family  
Resort hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.ichotels.com.tr

Naša mienka: sme nesmierne radi, že sa nám aj v 
tejto letnej sezóne opäť naskytla možnosť ponúk-
nuť vám tento fantastický, eleganciou a  tureckou 
pohostinnosťou dýchajúci hotelový rezort, v  kto-
rom sa snúbi pohodlie s  kvalitou, profesionálnym 
servisom a priateľskou atmosférou. V nádhernej 
záhrade, priamo pri piesočnatej pláži sa tento  
komplex stáva ideálnym dovolenkovým cieľom 
všetkých vekových kategórií, predovšetkým však 
rodín s deťmi, ktoré tu nájdu skutočný detský raj. 
Ak k  tomu pripočítate spoľahlivé služby, ochotný 
personál a vynikajúcu kuchyňu, vaše rozhodovanie 
vybrať si tento hotel ako miesto, kde si môžete užiť 
kvalitnú dovolenku, bude ešte jednoduchšie. Polo-
ha v prestížnom letovisku Belek veľa napovie o vy-
sokej kvalite rezortu.

vBelek

animácieanimácie

hotelovéhotelové



229TURECKO

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do mora ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu (vhodná aj pre deti) • slneční-
ky, ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma) • 
ponuka vodných športov na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: detské ihrisko a trampolíny • 
• vodný svet s rôznymi atrakciami, toboganmi 
a šmykľavkami • miniklub pre deti 4-7 rokov  • 
midiklub pre deti 8-12 rokov • počítačové hry 
• 3 kinosály • tenisový kurt • šipky • minigolf • 
futbal • stolný tenis •  biliard • fitness centrum 
• detský kolotoč (za poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • spa a beauty centrum 
 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

bohatých a chutných švédskych stolov vráta-
ne nápojov • miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje, vybrané prémiové importo-
vané alkoholické nápoje • 24-hodinový all 
inclusive servis  v lobby bare • detské menu • 
bohaté občerstvenie a snacky v hotelovom 
areáli počas celého dňa • ľahšie nočné občer-
stvenie • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti i dospelých počas dňa i večer • minik-
lub a midiklub • minibar • wifi v celom areáli • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
pri bazéne i na hotelovej pláži

Cenník » 56
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izba štandard

Poloha: hotelový areál plný krásnej a upra-
venej zelene sa nachádza priamo na pláži v 
stredisku Belek • 29 km od letiska v Antalyi • 
nákupné možnosti dostupné miestnou hro-
madnou dopravou

Ubytovanie: hotelový komplex sa skladá z  
hlavnej budovy, deluxe časti a priľahlej klubo-
vej časti obklopenej udržiavanou záhradou • 
ubytovanie v štandardných izbách s možnos-
ťou 1 prístelky v klubovej časti • ubytovanie v 
hlavnej budove a vo väčších deluxe izbách s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (za príplatok) • 
SAT TV •  telefón • klimatizácia • trezor (zdar-
ma) • minibar (denne dopĺňaný nealko nápoj-
mi a pivom) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 

s vaňou, resp. sprchou a WC, sušič na vlasy) • 
balkón, resp. terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • lobby bar •  hlavná reštarácia  s 
detským bufetom a s vonkajším posedením • 
vonkajší bazén • vonkajší bazén s 3 tobogan-
mi • relaxačný bazén • 2 detské bazény, z toho 
1 bazén s vodným detským svetom (šmykľav-
ky, vodné atrakcie) • snack bar • pizza a burger 
house • 6 a´la carte reštaurácii (čínska, talian-
ska, rybia, mexická, barbeque, turecká, nutná 
rezervácia vopred) • disko bar • plážový bar • 
kaviareň • bar pri bazéne • turecké kúpele a 
sauna • spa centrum (masáž a peeling za po-
platok) • vnútorný bazén •  amfiteáter • detské 

Club Mega Saray hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.clubmegasaray.com

Naša mienka:  ako ďalší klenot do našej letnej 
ponuky v známom stredisku Belek zaraďujeme 
novinku v podobe päťhviezdičkového hotelo-
vého komplexu Club Mega Saray. Vyznačuje sa 
excelentnými službami, priateľským a starostli-
vým personálom a neodmysliteľne sa s ním spá-
ja prvotriedny kulinársky zážitok. Pravý turecký 
čaj či kávu si môžete vychutnať v krásnej zelenej 
záhrade, ktorá dotvorí komornú atmosféru toh-
to miesta s dôrazom na čo i len najmenší detail. 
Chodníky lemované palmami vás dovedú na 
rozľahlú, slnkom zaliatu pláž. Turecké lúče si na 
pláži i v hotelovom areáli s možnosťami zábavy, 
športu, rôznych denných aktivít, ale i oddychu 
s radosťou vychutnajú všetky vekové kategórie. 
Toto miesto odporúčame všetkým, ktorí chcú 
zažiť „mega“ dovolenku v Beleku.

vBelek

animácieanimácie

hotelovéhotelové



231TURECKO

izba deluxe

ihrisko • menšia nákupná pasáž • wifi pripoje-
nie (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky (zdarma), plážové mólo s možnos-
ťou oddychu

Šport a zábava: 16 tenisových kurtov • stol-
ný tenis • plážový volejbal • fitness centrum • 
miniklub • junior klub • vodné pólo • basket-
bal • lukostreľba • šipky • biliard (za poplatok) 
•  minifutbal • minigolf • boccia • badminton • 
aerobik • disko • karaoke • lekcie tanca •  hote-
lové animácie • večerné show • široká ponuka 

vodných športov na pláži (za poplatok) • ka-
noe, vodný bicykel (zdarma)

ultra all inclusive  skoré raňajky, raňajky, 
neskoré raňajky, obedy 

a večere formou bohatých švédskych sto-
lov vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov • vybrané importo-
vané alkoholické nápoje • 24-hod. all 
inclusive servis v Mega bare • nočný snack • 
detské menu • popoludňajšie snacky • tu-
recké placky • káva, čaj, koláčiky • zmrzlina • 
slnečníky, ležadlá, plážové osušky pri bazé-
ne i na pláži • hotelové animácie 

Cenník » 56
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Poloha: priamo pri 18 km dlhej piesočnatej 
pláži •  v  pokojnej časti letoviska Belek,  cca 
900 m od  centra Beleku (dostupnosť miest-
nou kyvadlovou dopravou, tzv. dolmušmi) 
• približne 30 km od medzinárodného letiska 
a mesta Antalya

Ubytovanie: moderne zariadené dvojlôž-
kové izby s  možnosťou 1, resp. 2 prísteliek 
(hlavná budova) • rodinné izby (na vyžiada-
nie) • klimatizácia •  telefón • minibar (denne 
dopĺňaný vodou a nealkoholickými nápojmi) 
• SAT LCD TV • trezor (zdarma) • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušičom na vlasy) • balkón alebo terasa 
s posedením • wifi pripojenie (zdarma)

Vybavenie hotelového komplexu: areál 
pozostáva z hlavnej budovy a z priľahlých vi-
liek • vstupná hala s recepciou a posedením • 
zrekonštruovaná hlavná reštaurácia s terasou 
• lobby bar s panoramatickým výhľadom • 3 
a´la carte reštaurácie - turecká, rybia a talian-
ska (za poplatok, nutná rezervácia) • gözleme 
house •  nový hamburger house • nákupné 
centrum •  bazénový komplex s  toboganmi 
a  šmykľavkami • vnútorný bazén •  detský 
bazén • detské ihrisko • nový pool bar • nový 
snack bar • vynovený plážový bar • diskoté-
ka a minidisko • minibufet pre deti v hlavnej 
reštaurácii • turecké kúpele a sauna (zdarma) 
•  spa centrum (za  poplatok) • miniklub (pre 
deti od 4 do 11 rokov), klub pre teenagerov 

Belconti Resort hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.belconti.com

Naša mienka: vzhľadom na pozitívne ohlasy opä-
tovne s radosťou zaraďujeme do našej ponuky 
overený a spoľahlivý hotelový komplex Belconti. 
Tento dovolenkový raj sa nachádza v prestížnom 
letovisku Belek, preslávenom najmä vďaka gol-
fovým ihriskám, na  ktorých majú príležitosť od-
skúšať si svoje zručnosti nielen profesionáli, ale 
i športuchtiví začiatočníci. S eleganciou zariadené 
hotelové interiéry, ako i  samotné izby poskytnú 
dostatok súkromia a pohodlia. Tradičnú kuchyňu 
v podobe pravých tureckých placiek si môžete vy-
chutnať v novom tzv. gözleme house, alebo mô-
žete siahnuť po bohatom výbere snackov v no-
vom snack bare priamo pri pláži. Veríme, že aj túto 
letnú sezónu vďaka vysokej kvalite poskytovaných 
služieb naplní sen každého, kto túži nielen po do-
volenke sladkého ničnerobenia, ale aj po dovolen-
ke bohatej na športové či spoločenské vyžitie.   

vBelek
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(vo veku od 12 do 16 rokov) počas hlavných 
letných prázdnin • amfiteáter • wifi v areáli

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá a široká hotelová piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora (vhodná pre 
rodiny s deťmi) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky (zdarma)

Šport a zábava: 10 tenisových kurtov • šip-
ky • fitness centrum •  aerobik • boccia • lu-
kostreľka • basketbal • vodné pólo • vodná 
gymnastika • stolný tenis • stolný futbal (za 
poplatok) • minigolf • plážový volejbal • herňa 
•  medzinárodné hotelové animácie • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

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

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické, lokálne alkoholic-
ké a vybrané prémiové importované alko-
holické nápoje v  areáli hotela i  na  pláži • 
detský bufet • 24-hod. all inclusive servis v 
lobby bare • pestré občerstvenie a snacky 
počas dňa • zmrzlina • turecké placky • ko-
láčiky, čaj, káva v popoludňajších hodinách 
• ľahšie nočné občerstvenie • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi pripojenie • medzinárodné 
hotelové animácie

Cenník » 55
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Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Poloha: hotelový areál ponúka ubytovanie v 
útulných záhradných vilkách, v hlavnej budo-
ve hotela Starlight a v hlavnej budove hotela 
Sunrise • v letovisku Kizilagac len 200 m od 
nákupných možností • cca 15 km od rušného 
mesta Side (ľahko dostupné miestnou kyvad-
lovou dopravou) •  75 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky v hl. budove hotela Starlight 
(za príplatok) a v hl.budove hotela Sunrise 
• štandardné 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelkami 
(ubytovanie vo vilkách) • klimatizácia • telefón 
• minibar • SAT TV • trezor • vlastné príslušen-
stvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) 
• balkón s posedením • wifi pripojenie

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • lobby bar • hlavná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou terasou • reštaurácia 
pre dospelých • reštaurácia pri vodopáde • 
12  a´la carte reštaurácií (nutná rezervácia vo-
pred) • bary a nočný klub • obchodná arkáda 
• rozľahlý komplex bazénov • detské bazény • 
vyhrievaný krytý bazén • thalasso bazén (krytý 
a vonkajší) • aquapark s toboganmi • relaxačný 
bazén • amfiteáter • detské ihrisko • miniklub • 
klub pre teenagerov • niekoľko konferenčných 
miestností • spa centrum (masáže za popla-
tok) • turecké kúpele a sauna • kaderníctvo (za 
poplatok) • hotelový vláčik • wifi pripojenie 

Stravovanie: formou all inclusive

Starlight & Sunrise  
Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.starlight.com.tr; www.sunrise.com.tr

Naša mienka: po skúsenostiach predchádzajú-
cich sezón vám opäť ponúkame rozsiahly a mi-
moriadny hotelový komplex Starlight & Sunrise 
Resort v letovisku Kizilagac. Cez jeho jedinečný 
areál, rozkladajúci sa hneď pri širokej a nádhernej 
piesočnatej pláži, vás poľahky prevezie hotelový 
vláčik, vďaka ktorému spoznáte každý kúsok oča-
rujúcej zelenej záhrady. Rozmanitosť areálu ponú-
ka dokonalo strávený čas pre aktívnych, či len tak 
pre sladkoničnerobiacich a relaxu oddávajúcich sa 
dovolenkárov pod tieňmi exotických paliem. Mô-
žete si vybrať z pestej ponuky športových aktivít či 
šantenie na tobogánoch, alebo sa necháte vtiah-
nuť do tónov večernej hudby s vychutnávaním si 
výborných jedál z bohatej ponuky. O vaše pohod-
lie bude určite ukážkovo postarané.                                                
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Pláže: dlhá hotelová piesočnatá pláž pri vstu-
pe s prímesou drobných kamienkov • slneční-
ky, ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • klzisko • le-
zecká stena • golfové ihrisko • jazdenie na koni 
• squash • plážový volejbal • futbalové ihrisko 
• šipky • minigolf • basketbal • pilates • boccia 
• vodná gymnastika • badminton • aerobik 
• jóga • fitness centrum • stolný tenis • vodné 
pólo • biliard, bowling (za  poplatok) • pestrá 
ponuka vodných športov na pláži (za popla-
tok) • miniklub • detské ihrisko • vonkajšie kino 
• lukostreľba •  živá hudba • medzinárodné ho-
telové animácie

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 • det-
ský bufet • popoludňajšie občerstvenie • tu-
recké placky •  čaj, káva,  koláčiky, ovocný a 
zeleninový stánok vo vyhradených hodi-
nách • zmrzlina • ľahšie nočné občerstvenie 
•  minibar v  izbe (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi) • slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky pri bazéne aj na pláži • hotelové 
animácie • miniklub • teenage klub • wifi 

Cenník » 54-55
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Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Poloha: rozsiahly hotelový komplex pozostá-
vajúci z hlavnej budovy, novšej modernej bu-
dovy a elegantných 3-podlažných viliek roztrú-
sených v  krásnom hotelovom areáli •  priamo 
na brehu mora s vlastnou plážou • v pokojnej-
šom letovisku Kizilot • iba 17 km od  historic-
kého mesta Side (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou - dolmušmi) • cca 70 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové izby s 1 ale-
bo 2 prístelkami • rodinné izby až pre 5 osôb 
(na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • minibar 
• SAT TV • trezor (za poplatok) • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC 
a sušičom na vlasy) • balkón, resp. terasa

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou a posedením v  lobby • hlav-
ná reštaurácia s vonkajšou terasou • 2 á la carte 
reštaurácie (1x za pobyt zdarma, nutná rezervá-
cia vopred) • steak house (za poplatok) • 6 ba-
rov • 4 vonkajšie bazény • aquapark • relaxačný 
bazén • 2 detské bazény  • detský bazén s vod-
ným svetom • vnútorný bazén • turecké kúpele 
a sauna (zdarma) • masáže a procedúry (za po-
platok) • kaderníctvo • amfiteáter • obchodíky 
• wifi v lobby (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá a  široká hotelová piesočnatá pláž 
pri vstupe do mora s prímesou drobných ka-

Club Calimera 
Serra Palace hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.serrapalace.com.tr

Naša mienka: roddinný, obľúbený 5* hotelo-
vý komplex Club Calimera Serra Palace vás aj 
tento rok privíta s úsmevom a pohostinnosťou. 
Priestranný areál, ktorého palmová promenáda 
končí priamo na  širokej piesočnatej pláži s nád-
herným tyrkysovým morom, je predurčený na 
strávenie skutočnej dovolenky snov. Tobogany, 
vodný svet pre deti, detský miniklub, športové ih-
riská a animácie nielen pre najmenších robia z toh-
to hotelového komplexu raj pre rodiny s deťmi, v 
ktorom si aj rodičia nájdu miesto na svoj vytúžený 
oddych. Tento fascinujúci rezort je adekvátnou 
voľbou pre tých, ktorí túžia prežiť dokonalú dovo-
lenku v krásnom prostredí v kombinácii aktívneho 
relaxu s beztarostným leňošením.

vSide
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mienkov • slnečníky, ležadlá, matrace (zdar-
ma),  plážové osušky (výmena za poplatok) • 
all inclusive služby aj na pláži v plážovom bare 
• plážový bar len pre dospelých s vyhradenou 
časťou pláže • vodné športy na pláži

Šport a zábava: tenisové kurty •  stolný tenis 
• plážový volejbal • futbalové ihrisko • fitness • 
minigolf • aerobik • šipky • miniklub • vynovené 
detské ihrisko s množstvom atrakcií

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v hoteli i na pláži • 24-hodinový all 

inclusive v lobby bare • detské menu v hlav-
nej reštaurácii • zmrzlina • turecká káva • 
snacky v hoteli i na pláži • turecké placky • čaj, 
káva a koláčiky v popoludňajších hodinách • 
nočné občerstvenie • slnečníky, ležadlá, mat-
race pri bazéne aj na pláži • hotelové animá-
cie • miniklub • wifi v lobby bare

SUN & FUN klub aj v tejto letnej sezóne si 
vám opäť dovoľujeme 

na spestrenie vašich dovolenkových dní, po-
čas letných prázdnin, ponúknuť hotelové 
animácie aj v slovenskom jazyku pre deti aj 
dospelých

Cenník »  54
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Serra Garden hotelový komplex

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

Naša mienka: jeden z vašich najobľúbenejších 
rezortov s peknou, udržiavanou záhradou je aj 
tento rok pripravený okúzliť svojich malých aj 
veľkých návštevníkov. O  jeho kvalitách svedčí 
aj skutočnosť, že hotel patrí pod ten istý ma-
nažment ako aj špičkový hotel Club Calimera 
Serra Palace. Budovy viliek, ktoré sú súčasťou 
priestrannej záhrady, bazénový komplex s nie-
koľkými šmykľavkami, skúsený animačný tím, 
ktorý sa postará o spestrenie vašich dovolenko-
vých dní a blízkosť nádhernej pláže. To všetko 
tvorí tú pravú dovolenkovú atmosféru.

Poloha: moderný hotelový areál, ktorý pre-
šiel v roku 2013 kompletnou rekonštrukciou, 
je situovaný približne 200 m  od  nádhernej 
piesočnatej pláže s pozvoľne sa zvažujúcim 
vstupom do mora • vo vyhľadávanej a pokoj-
nejšej časti strediska Evrenseki - Side • iba 7 km 
od  historického mesta Side s  množstvom 
nákupných a zábavných možností (ľahko do-
stupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmušmi) • asi 10 km od mesta Manavgat s 
možnosťou návštevy miestneho trhu • cca 50 
min. od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  1, resp. 2 prí-
stelkami (v  prípade obsadenia izby 4 oso-
bami odporúčame rodinnú izbu - na vyžia-
danie) •  klimatizácia •  satelitný TV •  minibar 
(naplnený v deň príchodu vodou a nealko-
holickými nápojmi) • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým 
kútom, WC a sušič na vlasy) • telefón • trezor 
(za poplatok) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: prázdninové vilky 
umiestnené v prekrásnej hotelovej záhra-
de • vstupná hala s  recepciou a posedením 
•  lobby bar • hlavná hotelová reštaurácia 
s terasou • a´la carte reštaurácia (1x za pobyt 
zdarma, nutná rezervácia vopred) • 3 bary 
(bar pri bazéne, plážový bar, Service bar) • 
vonkajší bazén • vonkajší bazén s 3 tobo-
ganmi • 2 detské bazény, jeden so šmykľav-
kami • turecké kúpele • spa centrum, masáže 
a peeling (za poplatok) • sauna • kaderníctvo 
(za  poplatok) • obchodíky • konferenčná 
miestnosť • čistiareň (za poplatok) • wifi pri-
pojenie v lobby bare a na recepcii (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná, široká a dlhá piesočnatá 
pláž s veľmi  jemným pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora (vhodná pre rodiny s deť-
mi i neplavcov) • cca 200 m od hotela • plážo-
vý bar • slnečníky, ležadlá a matrace zdarma • 
plážové osušky (za poplatok)
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Šport a zábava: hotelové animácie • detský 
miniklub (pre deti od 4 do 14 rokov) • detské 
ihrisko •  2 tenisové kurty •  minidisko • stolný 
tenis • plážový volejbal •  basketbal • fitness 
centrum • aerobik • minigolf • široká ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

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

mou švédskych stolov vrátane nápojov • lo-
kálne alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v areáli hotela aj na pláži • detský 
bufet • ľahšie popoludňajšie občerstvenie  
počas dňa •  turecké placky • čaj, káva a ko-
láčiky • ľahšie polnočné občerstvenie • mi-
nibar (naplnený pri príchode vodou a neal-
koholickými nápojmi) • medzinárodné 
hotelové animácie •  detský miniklub (pre 
deti od 4 do 14 rokov) • slnečníky, ležadlá, 
matrace pri bazéne aj na pláži • wifi pripoje-
nie v lobby bare a na recepcii

Cenník » 52
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Serra Park hotel

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

Naša mienka: sympatický, príjemný hotel Ser-
ra Park, ukrytý v udržiavanej hotelovej záhrade 
s množstvom exotickej zelene, neďaleko krásnej 
piesočnatej pláže očarí každého návštevníka 
svojou  modernou architektúrou,  elegantným 
dizajnom a polohou v pokojnej časti strediska. 
Rodiny s deťmi ocenia harmonické prostredie 
s all inclusive službami a milovníci historických 
pamiatok, nočného života a nákupných mož-
ností to majú len na skok od starobylého, his-
tóriou dýchajúceho mestečka Side alebo do 
neďalekého mesta Manavgat. 

Poloha: hotel sa nachádza v pokoj-
nej časti vyhľadávaného strediska Side • 
400 m  od  krásnej, širokej  hotelovej pláže • 
cca 7 km od  historického centra mestečka 
Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlo-
vou dopravou, tzv. dolmušmi) • históriou 
dýchajúce Side je známe pre svoj prístav a 
zachované pamiatky, v neposlednom rade 
poskytuje nespočetné nákupné možnosti 
• ďalším významným mestom tejto oblasti 
je bezpochyby Manavgat - je vzdialený len 
cca 5 km od hotela • nákupné možnosti sú 
i priamo v blízkosti hotela •  hotel sa nachá-
dza len 65 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne a príjemne zariadené 
štandardné 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky • možnosť ubytovania v rodinných 
izbách pozostávajúcich z dvoch oddele-
ných miestností a jednej kúpeľne - pre 4 
dospelé osoby a jedno dieťa (na vyžiadanie) 
• SAT LCD TV • klimatizácia • telefón • minibar 
(naplnený v deň príchodu vodou) • trezor 

(za  poplatok) • vlastné hygienické príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou , resp. vaňou 
a  WC, sušič na  vlasy) •  balkón alebo terasa 
s posedením

Vybavenie hotela: moderná vstupná hala 
s recepciou a posedením • lobby bar • hlav-
ná hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou 
• plážový bar (pivo a nealko nápoje) • bar pri 
bazéne (lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje) • vonkajší bazén s  oddelenou čas-
ťou pre deti • oddelený bazén s toboganmi • 
detské ihrisko so šmykľavkou a preliezkami • 
herňa pre teenagerov • menšia nákupná pa-
sáž • turecké kúpele • sauna • spa centrum a 
masáže (za poplatok) • detský miniklub (pre 
deti od 4 do 12 rokov) • práčovňa (za popla-
tok) • možnosť objednať si hotelového foto-
grafa • wifi pripojenie na recepcii a v lobby 
bare (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Side v
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Pláže: dlhá piesočnatá pláž s prímesou 
drobných kamienkov  pri vstupe do mora 
(hotelový zvoz na pláž zdarma) • slnečníky, 
ležadlá a matrace (zdarma) • plážové osušky 
(výmena za poplatok) • plážový bar (snacky 
počas dňa, pivo a nealkoholické nápoje) • 
vodné športy na pláži  (za poplatok)

Šport a  zábava: plážový volejbal •  detské 
ihrisko • vodné pólo • gymnastika • minigolf 
• aerobik • šipky • boccia • hotelové animácie 
• večerné show v režime hotela • živá hudba 
• vodné športy na pláži • nespočetné mož-
nosti výletov, spoznávania krajiny a okolia • 
pre milovníkov prírodných scenérií ponúka 
rieka Manavgat zaujímavé divadlo v podo-
be vodopádov, kaňonov a zelene • pre ro-
mantikov je tu možnosť plavby tematickou 
loďou po rieke pretekajúcej rovnomenným 
mestom a ústiacou až do mora • pre histó-
rie chtivých odporúčame návštevu staro-
bylého Side - uvidíte pozostatky antických 
stavieb divadla, veľkej baziliky či chrámy 

zasvätené Apollónovi a bohyni Athéne  • 
nákupné možnosti 

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
vybrané miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje počas dňa • ľahšie popolud-
ňajšie snacky a občerstvenie podávané v 
hotelovom areáli  i na pláži • káva, čaj, ko-
láčiky vo vyhradených poobedňajších ho-
dinách • zmrzlina podávaná vo vyhrade-
ných hodinách v bare pri bazéne • plážový 
bar (snacky, nealkoholické nápoje a pivo) • 
nočná polievka • miniklub • minibar (napl-
nený vodou pri príchode do hotela) • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky pri bazéne aj  na  pláži • medziná-
rodné hotelové animácie a večerné show 
• wifi pripojenie v lobby a na recepcii

Cenník »  50
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Alba Royal hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: dovolenka len pre dospelých? Pre-
čo nie! Oddych a dokonalý relax s excelentnými 
službami možete zažiť priamo v hotelovom kom-
plexe Alba Royal. Vynikajúce služby, fantastická 
kuchyňa, luxusné ubytovanie a  romantické pro-
stredie s kulisou Stredozemného mora šumiace-
ho na nádhernej piesočnatej pláži s dlhými pre-
chádzkami pri západe slnka je ako vystrihnuté z 
pohľadnice. Toto všetko vám ponúka neobyčajný 
dovolenkový raj len pre dospelých s bezchybným 
komfortom, službami na vysokej úrovni, profesio-
nalitou personálu a bohatosťou ultra all inclusive 
programu. Pokoj a harmónia vládnuce v nádher-
nom prostredí len podčiarkujú eleganciu a celko-
vú oddychovú atmosféru hotela. Obľúbený Alba 
Royal je zárukou spokojnosti a prežitia vzácnych 
dovolenkových chvíľ v nádhernom Turecku.

Poloha: exkluzívny areál hotelového kom-
plexu ústiaci priamo pri  širokej piesočnatej 
pláži • v centre vyhľadávanej turistickej oblas-
ti Çolakli • historické mesto Side s nákupnými 
a  zábavnými možnosťami je vzdialené iba 
8 km (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou 
dopravou, tzv. dolmušmi) • cca 55 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky (pre osoby 16+) • SAT 
LCD TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • mini-
bar (denne dopĺňaný vodou a nealko nápoj-
mi) • rýchlovarná kanvica (čaj a káva k dispozí-
cii) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón

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 (turecká, 
kubánska a rybia, nutná rezervácia vopred) • 
6 barov • kaviareň • vonkajší bazénový kom-
plex (slnečníky, ležadlá a  plážové osušky 
zdarma) • vnútorný bazén • beauty centrum 
a  kaderníctvo (za  poplatok) • sauna turec-
ké kúpele • masáže a  peeling za  poplatok • 
menšia nákupná zóna • amfiteáter • diskotéka 
• fitness centrum • wifi internetové pripojenie 
na recepcii a v lobby bare (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive
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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 • ho-
telová pláž je ocenená Modrou vlajkou za čis-
totu pláže i mora

Šport a  zábava: fitness centrum •  plážový 
volejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gym-
nastika • medzinárodné hotelové animácie s 
profesionálnym animačným tímom • večer-
ný program - živá hudba • herňa • minigolf •  
šipky •  boccia • biliard (za poplatok) • široká 
ponuka motorových a bezmotorových vod-
ných športov na pláži (za poplatok)

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

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alko a nealko nápoje 
a  vybrané prémiové importované alkoho-
lické nápoje podávané v  areáli hotela 
i na pláži • občerstvenie počas dňa • 24-hod. 
all inclusive servis v lobby bare - miestne 
alko a nealko nápoje • čaj, káva, koláčiky, 
palacinky • zmrzlina • turecké placky • pol-
nočné občerstvenie • minibar (denne dopĺ-
ňaný vodou a nealko nápojmi) • plážový bar 
• hotelové animácie • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne aj na pláži

Cenník »  55
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Alba Queen hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: dokonalé trio hotelového kom-
plexu Alba Hotels tvorí i moderný prázdninový 
hotel Alba Queen, ktorý sa nachádza pár metrov 
od krásnej piesočnatej pláže, ocenenej Mod-
rou vlajkou za čistotu mora i pláže. Je to výbor-
ná voľba pre rodiny s deťmi, priaznivcov športu 
a milovníkov dlhých piesočnatých pláží. Hoteloví 
hostia si vychutnajú nielen komfortné ubytova-
nie, príjemnú rodinnú atmosféru, ale aj vysokú 
úroveň poskytovaných služieb a obvyklú tureckú 
pohostinnosť. V hotelovom areáli plnom exotic-
kej zelene sa nachádza impozantný bazén s  to-
boganmi. O zábavu veľkých i malých sa postarajú 
hoteloví animátori, ktorí vám spríjemnia vaše do-
volenkové dni. V objatí kvality a komfortu, ktoré 
tento hotel nepochybne ponúka, sa budete cítiť 
ako v raji na zemi.

Poloha: kvalitný hotelový komplex priamo 
na  piesočnatej pláži • v  príjemnom stredis-
ku Çolakli • 55 km od letiska v Antalyi • cca 8 
km od mesta Side s antickými pamiatkami a 
starým prístavom, ktorý je lemovaný nespo-
četným množstvom kaviarničiek, reštaurácií 
a barov, v ktorých si môžete vychutnať pra-
vú tureckú kávu a nerušene pozorovať lode 
v prístave

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • 2-lôžkové izby superior 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek, poskytujú 
veľkorysý priestor s balkónom a krásnym vý-
hľadom na krajinu (za príplatok) • priestranné 
rodinné izby aj pre 4 osoby (za príplatok) • SAT 

TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia • mini-
bar (dopĺňaný denne vodou a nealkoholický-
mi nápojmi) • rýchlovarná kanvica (káva a čaj k 
dispozícii) • wifi (za poplatok) • telefón • vlastné 
príslušestvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou 
a WC, sušič na vlasy) • balkón s posedením • 
izby s výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: moder-
ná hotelová vstupná hala s recepciou • lobby 
bar • hlavná  reštaurácia s otvorenou terasou • 
2 a´la carte reštaurácie (nutná rezervácia vo-
pred) • 4 bary • bazén s toboganmi • miniklub • 
detský bazén so šmykľavkou • vnútorný bazén 
• masáže a beauty centrum (za poplatok) • tu-
recké kúpele • sauna • jacuzzi • parný kúpeľ • 
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hotelový minimarket • herňa • amfiteáter • wifi 
pripojenie v lobby a v bare pri bazéne

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 na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: detské ihrisko • miniklub 
• diskotéka • živá hudba • tenisový kurt • stol-
ný tenis • fitness centrum • plážový volejbal • 
vodná gymnastika • boccia • šipky • 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 (gözleme) • noč-
né občerstvenie • sendviče • 24-hodinový 
all inclusive servis v lobby bare • medziná-
rodné hotelové animácie pre deti aj dospe-
lých • detský miniklub • plážový bar • slneč-
níky, ležadlá a osušky pri bazéne a na pláži 
• wifi pripojenie v lobby a v pool bare

Cenník »  55
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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 hotel môže ponúknuť. Očarí vás prekrás-
ny areál, vysoká kvalita služieb, útulné a vkusne 
zariadené izby v jemných tónoch, ktoré sú roz-
miestnené v 9 hotelových budovách, s citom 
vsadené do bohatej zelene a popretkávané prí-
jemnou spleťou chodníčkov. Vynikajúca strava a 
nádherná piesočnatá pláž s jemným pieskom a 
pozvoľným vstupom do mora je zárukou toho, 
aby uspokojil nároky všetkých svojich návštevní-
kov. Tento okúzľujúci rezort s nádhernou, udržia-
vanou záhradou plnou prekvapení je ideálnym 
miestom na strávenie nezabudnuteľnej dovo-
lenky predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktoré 
tu budú môcť zažiť neopakovateľné chvíle plné 
radosti, smiechu a zábavy. 

Poloha: zelený hotelový areál priamo 
pri  nádhernej piesočnatej pláži • v  obľúbe-
nom letovisku Çolakli v zóne špičkových ho-
telov • cca 8 km od mesta Side • 13 km od 
mesta Manavgat v ktorom sa raz za týždeň 
koná veľký bazár • 55 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne zariadené štandard-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky 
• priestranné rodinné izby pre 4 osoby (za 
príplatok) • SAT TV •  trezor (za  poplatok) 
•  klimatizácia •  minibar (denne dopĺňaný) • 
rýchlovarná kanvica (káva a čaj k dispozícii) 
• telefón • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. 
vaňa,  WC, sušič vlasov) • balkón s posedením 
• izby s výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: hotelová hala s  recep-
ciou a posedením • lobby bar • hlavná reštau-
rácia Olympos s vonkajšou terasou • 5 barov 
• plážový bar • 2 a´la carte reštaurácie (talian-
ska a rybia reštaurácia, 1 x za pobyt zdarma, 
nutná rezervácia vopred) •  vonkajší bazén 
s toboganmi • relaxačný bazén • 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 bare pri bazéne 
zdarma (v ostatných častiach hotelového 
areálu za poplatok)
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Stravovanie: formou all inclusive

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 • fitness centrum • fut-
bal • lukostreľba • miniklub • minigolf • plážový 
volejbal • basketbal • minifutbal • biliard, stol-
ný futbal (za poplatok) • šipky • tenisové kurty

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

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alko a nealko nápoje • 

24-hod. all inclusive servis v pool bare 
• pestré občerstvenie a snacky počas dňa • 
turecké placky • káva, čaj a koláče • zmrzlina 
• nočné občerstvenie • minibar (denne do-
pĺňaný vodou a nealkoholickými nápojmi) •  
animácie pre deti i  dospelých • miniklub • 
plážový bar • slnečníky, ležadlá a  plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • wifi v bare pri 
bazéne

Cenník »  54
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Port River  
Hotel & Spa hotelový komplex

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

Naša mienka: po mnohých pozitívnych ohlasoch 
spokojných klientov s radosťou znovu zaraďuje-
me do ponuky moderný päťhviezdičkový Port 
River Hotel and Spa, patriaci do medzinárodnej 
hotelovej siete LRS. Výnimočný je nielen svojou 
atmosférou, ale aj magickým dátumom, kedy 
otvoril svoje brány prvým klientom, a to 15. mája 
2015. Hotel postavený v tradičnej osmanskej ar-
chitektúre v pokojnom prostredí plnom zelene 
pripomína veľký biely palác, ktorý si vás získa 
nielen vynikajúcimi ultra all inclusive službami, 
famóznou kuchyňou a špičkovým wellness cen-
trom, ale aj nádherným výhľadom na rieku Ma-
navgat a jazero Titreyengol. Port River Hotel and 
Spa je zárukou priam rozprávkovej dovolenky. 

Poloha: impozantný hotelový areál sa na-
chádza v obľúbenej časti Side – oblasť Titrey-
engol • cca 250 m od krásnej, pozvoľne sa 
zvažujúcej piesočnatej pláže • nákupné mož-
nosti nájdete nielen priamo v hoteli, ale aj v 
jeho tesnej blízkosti • stredisko Manavgat je 
vzdialené iba necelých 5 km (premáva pravi-
delný shuttle bus) • cca 7 km od historického 
Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou 
dopravou alebo taxíkom) • od medzinárod-
ného letiska v Antalyi je vzdialený cca 65 km

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • SAT 
LCD TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • mini-
bar (denne dopĺňaný vodou a nealkoholický-

mi nápojmi) • telefón • wifi pripojenie zdarma 
• vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantne zariadená vstupná hala s recepciou 
• lobby bar s posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou terasou • 2 a´la carte 
reštaurácie (1x za pobyt zdarma, nutná rezer-
vácia vopred) • bar pri bazéne • bar na pláži • 
diskotéka • cukráreň • vonkajší bazén • bazén 
s toboganmi a šmykľavkami • detský bazén • 
vnútorný bazén s oddelenou časťou  pre deti 
• kaderníctvo, lekár, práčovňa (za poplatok) • 
turecké kúpele, sauna (zdarma) • spa cen-
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trum, masáže, peeling (za poplatok) • detské 
ihrisko • fitness centrum • nákupná zóna • mi-
niklub (deti 4 - 12 rokov) • herňa • amfiteáter • 
wifi v lobby bare i na pláži (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná, dlhá piesočnatá pláž s jem-
ným pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• cca 250 m od hotela (hotelový zvoz zdarma)  
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky  zdarma

Šport a zábava:  denné a večerné hotelové 
animácie • šipky • plážový volejbal • stolný te-
nis • široká ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok) • aerobik • vodné pólo • gymnas-
tika • živá hudba • joga • biliard (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• nealkoholické, miestne alkoholické a  vy-
brané prémiové importované alkoholické 
nápoje podávané v areáli hotela • all inclusive 
servis v lobby bare od 10.00 do 24.00 hod. • 
občerstvenie počas celého dňa v areáli 
hotela i na pláži • čaj, káva, koláče, hambur-
gery • zmrzlina • turecké placky • polnočné 
občerstvenie • minibar (denne dopĺňaný) • 
plážový bar (nealko nápoje a pivo) • hotelové 
animácie • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky pri bazéne aj na pláži • wifi 

Cenník »  52
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Lake River Side  
Hotel & Spa hotelový komplex

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

Naša mienka: honosná budova s pútavým areá-
lom vsadená do malebného prostredia na brehu 
rieky Manavgat... Vitajte v hotelovom komplexe 
z oblasti strediska Side Lake River Side! Ak k pre-
taveniu predstavy ideálnej dovolenky do reality 
potrebujete služby na vysokej úrovni, výbornú 
domácu i medzinárodnú kuchyňu, príjemný are-
ál s bazénmi, spa centrum či každodenné zábav-
né programy, v tomto rezorte všetko zaručene 
nájdete. Poďte sa s nami presvedčiť!

Poloha: hotelový komplex sa nachádza pri 
rieke Manavgat • cca 750 m od piesočnatej 
pláže (zvoz na pláž zdarma každých 15 min) 
• asi 1,5 km od mnohých nákupných centier, 
bazárov (možnosť využiť miestnú hromadnú 
dopravu, tzv. dolmuše) • 7 km od historického 
mesta Side • 5 km od mestečka Manavgat • 65 
km od letiska Antalya

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • SAT TV 
• minibar • trezor • klimatizácia • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom 
na vlasy) • wifi

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• lobby bar • plážový bar • bistro  bar • disco 
bar • 3 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdar-
ma, nutná rezervácia vopred) • spa a beauty 
centrum • fitness centrum • 2 vonkajšie bazény 
s toboganmi • detský bazén so šmykľavkou • 
vnútorný bazén • vnútorný detský bazén •  wifi 
v hotelovom areáli i na pláži (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora • zvoz 
na pláž spred hotela každých 15 minút (zdarma) 
• plážový servis • detské ihrisko • plážový bar s 
rozšírenou ponukou jedál počas obeda • wifi 

Šport a  zábava: fitness centrum • hotelové 
animácie • živá hudba • miniklub (pre deti 4-12 
rokov) • vodné športy na pláži (za poplatok) •  
plážová párty (1x za týždeň)

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

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alko a nealko nápoje, vybrané im-
portované nápoje • snacky počas dňa • plac-
ky gözleme • káva, čaj, koláčiky • zmrzlina • 
nočná polievka a snacky • plážový bar • mi-
nibar •  hotelové animácie • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky • wifi pripojenie 

Cenník »  51
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Poloha: hotelový areál rozprestierajúci sa v 
pokojnej časti Side - oblasť Titreyengol • pri-
bližne 7 km od letoviska Manavgat • od me-
dzinárodného letiska Antalya cca 65 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 (zdarma) • spa centrum 
a masáže (za poplatok) • miniklub • detské ih-
risko • amfiteáter • diskotéka • wifi pripojenie v 
lobby bare a na izbách (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna hotelová pláž s  jemným  
pieskom sa nachádza približne 250 m od 
hotela •  hotelový zvoz na pláž zdarma • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a  plážové osušky 
zdarma

Šport a zábava: tenisový kurt • hotelové ani-
mácie • plážový volejbal • stolný tenis • šipky

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

mou bohatých švédskych stolov vrátane  
nápojov •  miestne alko a nealko nápoje, 
vybrané importované alko nápoje  • 24-ho-
dinový all inclusive servis v lobby bare • ob-
čerstvenie a  snack počas dňa • káva, čaj a 
koláčiky • turecké placky • nočné občerstve-
nie •  zmrzlina • medzinárodné hotelové ani-
mácie • slnečníky, ležadlá, matrace a plážo-
vé osušky • wifi pripojenie

Cenník »  52

Water Side  
Resort & Spa hotelový komplex

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

Naša mienka: moderný, vkusný a elegantný - tie-
to prívlastky si nepochybne Water Side Resort za-
slúži. Sme preto nesmierne hrdí, že vám môžeme 
opäť ponúknuť tento jedinečný hotelový kom-
plex. Svoje miesto si našiel blízko čarovnej pláže, 
neďaleko mestečka Manavgat a identicky pome-
novanej rieke, na ktorú je krásny výhľad z terasy. 
Vysoká kvalita služieb, priateľský personál a skvelá 
kuchyňa sú atribútom príjemnej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.

tzhv Side
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Nerton hotel

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

Naša mienka: s radosťou vám opäť môžeme po-
núknuť mimoriadne obľúbený a vami tak vyhľadá-
vaný hotel Nerton, ktorý vás tento rok privíta s ho-
rúcou novinkou. Na svoje si prídu predovšetkým 
dospelí, pretože svoje brány otvorí práve pre ich 
dovolenkové chvíle. Nerton nepochybne spĺňa 
predstavy o dokonalej dovolenke. A to vďaka vy-
nikajúcej polohe - len krôčik od piesočnatej pláže 
a zároveň na  skok od  centra historického Side s 
nákupnými možnosťami. Sme si istí, že svojím po-
merom kvality služieb all inclusive a ceny naplní 
vaše  očakávania.

Poloha: útulný hotel s vynikajúcou polohou 
• iba 15 minút chôdze od starobylého centra 
Side s malebným starým prístavom a množ-
stvom nákupných a  zábavných možností • 
cca 50 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne zariadené zrekonštruo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
(pre osoby 16+) • centrálna klimatizácia • te-
lefón • TV SAT • minibar (denne dopĺňaný vo-
dou) • trezor (za poplatok) • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC, 
sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • wifi v celom objekte • hlavná 
hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • 
a´la carte reštaurácia (mexická, rybia, talian-
ska, francúzska kuchyňa) • 2 bary • cukráreň 
s kaviarňou • vonkajší bazén • vnútorný bazén 
• turecké kúpele, sauna (zdarma) • masáže 
a peeling (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 • vodné športy na pláži (za po-
platok) • slnečníky,  ležadlá a plážové osušky 
(zdarma)

Šport a zábava: stolný tenis • šipky • šach • 
biliard (za poplatok) • fitness centrum • boccia 
• plážový volejbal • hotelové animácie  

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 • ľah-
šie občerstvenie vo vyhradených hodinách 
počas dňa • slnečníky,  ležadlá a plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • wifi v celom 
areáli hotela

Cenník »  53
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Poloha: sympatický hotel nachádzajúci sa 
len 150 metrov od nádhernej piesočnatej plá-
že • iba 15 minút chôdze od antického mesta 
Side s  množstvom nákupných a  zábavných 
možností s  pravou dovolenkovou atmosfé-
rou (pešia dostupnosť pobrežnou promená-
dou) • približne 6 km od mesta Manavgat, kde 
sa konajú tradičné trhy a bazár (pravidelná 
kyvadlová doprava)  • cca 50 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • SAT TV • trezor 
(zdarma) • klimatizácia • minibar (dopĺňaný vo-
dou) • telefón • wifi (za poplatok) • vlastné hy-
gienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s  recepciou a  posedením v  lobby •  hlavná 
reštaurácia s terasou • pool bar a terrace bar 
• 2 vonkajšie bazény, z toho 1 s toboganom 
• relaxačný bazén • detský bazén • masáže, 

turecké kúpele, sauna (za poplatok) • wifi pri-
pojenie v lobby a na recepcii (zdarma) • rôzne 
obchodíky v blízkosti hotela

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 150 metrov od  krásnej piesočna-
tej pláže s  pozvoľným vstupom do  mora • 
slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky 
(za poplatok) • vodné športy na pláži (za po-
platok) • bar pri pláži

Šport a zábava: stolný tenis • fitness centrum 
• šipky • vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealko a  miestne alko nápoje počas dňa • 
čaj, káva a koláčiky v popoludňajších hodi-
nách • slnečníky a ležadlá pri bazéne a  na 
pláži • wifi v lobby a na recepcii

Cenník »  50

Sun Beach Park hotel

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

Naša mienka: mimoriadne priateľská atmosféra, 
elegantné priestory, komfortne zariadené izby, 
chutná medzinárodná kuchyňa a ochotný per-
sonál. Aj o tom je žiadaný 4* hotel Sun Beach 
Park, ktorý sa nachádza len pár metrov od krás-
nej piesočnatej pláže v stredisku Side, známom 
nádhernými dlhými plážami a modernými hotel-
mi. Príjemný bazénový areál spolu s  kvalitnými 
hotelovými službami tvoria malú oázu v blízkosti 
centra jedného z najznámejších a najnavštevova-
nejších miest tureckej riviéry, antického Side, kam 
vás pohodlne dovedie plážová promenáda.

vtzg Side
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Champion Holiday  
Village hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.championholiday.com.tr 

Naša mienka: dovolenkový rezort plný zelene, 
ukrytý v prekrásnej záhrade, očarí všetkých, ktorí 
uprednostňujú pokoj a  pohodu prázdninových 
viliek, ale nevzdávajú sa pritom výhod a kvalitných 
služieb hotela. Čarovná záhrada plná eukalyptov, 
ibištekov a  borovíc nesúcich príjemné vône lesa 
po celom areáli vám spríjemnia vaše chvíle nič ne-
rušeného oddychu a poskytnú tieň pred horúcim 
tureckým slnkom. Veríme, že Champion splní i 
tento rok všetky vaše očakávania.   

Poloha: priamo na súkromnej hotelovej plá-
ži • v  pokojnejšej časti letoviska Beldibi • asi 
15 km od centra mesta Kemer (každých 20-30 
min. premáva miestna kyvadlová doprava 
spred hotela) • cca 45 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové štandard-
né izby s možnosťou 1 prístelky • väčšie 2-lôž-
kové izby s 2 prístelkami v podobe poscho-
dovej postele (za príplatok) • SAT TV •  trezor 
(za poplatok) • klimatizácia • minibar • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchou, WC a sušičom na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela: hotelová hala s  recep-
ciou •  hlavná reštaurácia s  terasou • viacero 
barov • 2 a´la carte reštaurácie (nutná rezer-
vácia vopred) • hlavný vonkajší bazén • bazén 
s dvoma toboganmi • detský bazén • relaxač-
ný bazén • vonkajší bazén s jacuzzi v spa cen-
tre • turecké kúpele • spa centum a masáže (za 
poplatok) • amfiteáter • čistiareň • internetové 
pripojnenie (za poplatok)  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotelová piesočnatá pláž, pri vstupe 
do  mora premiešaná okruhliakmi • plážové 
mólo •  slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • vodné pólo 
•  fitness centrum •  šipky •  plážový volejbal 
•  stolný tenis • biliard (za  poplatok) • vodné 
športy (za poplatok) • miniklub • minifutbal

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

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alko a nealko nápoje počas dňa • 
ľahšie občerstvenie a snacky vo vyhrade-
ných hodinách • turecké placky • káva, čaj a 
koláčiky • ľahšie nočné občerstvenie • mini-
bar (denne dopĺňaný vodou) • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky • minik-
lub • medzinárodné hotelové animácie

Cenník » 54
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Maya World Beach hotel

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

Naša mienka: priamo na piesočnatej pláži, v 
stredisku Okurcalar, kde obchodíky a zábavné 
centrá svorne susedia s mešitou a minaretom, 
vás i tento rok prívetivo víta príjemný 4* hotel 
Maya World Beach. Skvelá, pohodová atmo-
sféra a ochotný personál vás budú sprevádzať 
na každom kroku. Svojich priazdnivcov si získa 
aj kvalitnými službami, ktoré sa každým rokom 
vylepšujú a chutnou tureckou i medzinárodnou 
kuchyňou. Sme presvedčení, že nielen výborná 
poloha i služby, ale aj cena robí z tohto hotela 
ideálne miesto pre milovníkov letnej dovolenky.

Poloha: hotel sa nachádza priamo pri širokej 
piesočnatej pláži • cca 90 km od letiska v An-
talyi • 35 km od historického mestečka Side a 
od známeho strediska Alanya

Ubytovanie: účelne zariadené štandardné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • TV 
• telefón • klimatizácia • trezor (za poplatok) 
• minibar (denne dopĺňaný vodou) • vlastné 
príslušentstvo (kúpelňa so sprchovým kútom 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón • 
wifi pripojenie (za poplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hotelová hala s 
recepciou • lobby bar s posedením • hlavná 
reštaurácia s vonkajším posedením • bar pri 
bazéne • vonkajší bazén s toboganom • det-
ský bazén • sauna a turecké kúpele • masáž a 
peeling (za poplatok) • práčovňa (za popla-
tok) • menšia obchodná zóna • požičovňa 
áut a bicyklov (za poplatok) • miniklub • wifi 
pripojenie v lobby (zdarma) • detské ihrisko

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na udržiavanej piesočnatej 
pláži s prímesou okruhliakov pri vstupe do 
mora • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma (výmena osušiek 3x týždenne)

Šport a zábava: hotelové animácie so špor-
tovými aktivitami • plážový volejbal • vodná 
gymnastika • stolný tenis • aerobik • šipky 
• boccia • stolové hry • večerný hotelový 
program • karaoke • minidisko • miniklub • 
vodné atrakcie na pláži (za poplatok)

 all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nealkoho-
lických a miestnych alkoholických nápojov 
počas dňa • nočná polievka • ľahšie popo-
ludňajšie snacky • zmrzlina • káva, koláčiky 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky • hote-
lové animácie • wifi pripojenie v lobby bare

Cenník » 50
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Justiniano Park Conti hot. komplex

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

Naša mienka: rodinný päťhviezdičkový hotelový 
komplex Justiniano Park Conti patriaci do prestíž-
nej siete Justiniano Hotels vám garantuje prežitie 
nezabudnuteľnej dovolenky. Priateľská atmosféra, 
profesionálne služby či prvotriedny servis ubyto-
vacích i stravovacích služieb na kvalitnej úrovni 
uspokoja i náročnejších klientov. Hotelový kom-
plex je obklopený nádherným areálom plným ze-
lene s rozsiahlym bazénovým komplexom. Pestrý 
zábavný program cez deň i večerné show prispie-
vajú k perfektnej dovolenke pre všetky vekové ka-
tegórie, 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) •  klimatizá-
cia •  minibar •  SAT TV •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • trezor (za poplatok) • balkón

Vybavenie hotelového komplexu: hlavná 
hotelová budova a 3-podlažné vilky • vstupná 
hala s recepciou • hlavná hotelová reštaurácia 
s vonkajším posedením • 3 a´la carte reštaurá-
cie • 4 bary • diskotéka • cukráreň • dva vonkaj-
šie bazény (jeden s  toboganmi) • detský ba-
zén • vnútorný bazén • turecké kúpele (masáže 
za poplatok) • detský miniklub • detské ihrisko • 
wifi v priestoroch lobby (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s prímesou 
drobných kamienkov • plážové mólo • slneč-
níky, ležadlá a  matrace (zdarma) • plážové 
osušky (za vratný depozit)

Šport a  zábava:  tenisový kurt •  stolný tenis 
• plážový volejbal • minifutbal • futbalové ihris-
ko • šipky • 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 podávaných v  celom hotelovom 
areáli i na pláži • poobedňajšie občerstvenie 
a snacky • čaj, káva a sladké koláčiky • turec-
ké placky • ľahší polnočný snack • hotelové 
animácie počas celého dňa • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi pripojenie v lobby 
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n
Poloha: hotel sa nachádza len 2 km od 
mestečka Avsallar  • 26 km od Alanye (ľahko 
dostupné miestnou dopravou, tzv. dolmušmi 
alebo taxíkom) •  dobré nákupné možnosti 
priamo v blízkych uličkách hotela • priamo na 
piesočnatej pláži v malebnom zálive

Ubytovanie: moderne zariadené štandard-
né 2-lôžkové izby (pre osoby 16+) • klimatizá-
cia •  trezor (zdarma) •  minibar • SAT LCD TV 
•  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC, sušič na vlasy) •  balkón alebo 
terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: privíta 
vás štýlovo zariadená vstupná hala s recep-
ciou a posedením • lobby bar • hlavná hotelo-
vá reštaurácia s terasou • a´la carte reštaurácia 
(za poplatok) • vonkajší bazén  • bazén na stre-
che hotela s lukratívnym výhľadom na more 
(za poplatok) • bar pri bazéne •  plážový bar • 
turecké kúpele, sauna a masáže (za poplatok) 
•  wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna piesočnatá pláž v malebnom 
zálive • slnečniky, ležadlá, plážové osušky na 
pláži (zdarma)

Šport a  zábava:  fitness centrum • vodná 
gymnastika • živá hudba • vodné športy 

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

mou bohatých a chutných švédskych sto-
lov vrátane nápojov • nealkoholické a 
miestne alkoholické nápoje podávané v 
hotelovom areáli • snacky v popoludňajších 
hodinách • minibar (denne dopĺňaný vo-
dou) • 24-hodinový all inclusive v pool bare 
• ľahšie nočné občerstvenie až do skorých 
ranných hodín • káva, čaj a koláčiky • zmrzli-
na • turecké placky • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky pri bazéne a na pláži • wifi pri-
pojenie

Cenník »  54

Selene Beach & Spa hot. komplex

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

Naša mienka: Pre tých, ktorí hľadajú oddych vo 
dvojici, odporúčame našu tohtoročnú novinku  
- hotelový komplex Selene Beach & Spa určený 
len pre dospelú klientelu 16+. Vyníma sa priamo 
na piesočnatej pláži malebného zálivu v stredis-
ku Avsallar s množstvom miestnych obchodíkov 
v uličkách. Tento hotelový komplex predstavuje 
nadčasový a štýlový dizajn nielen v architektúre, 
ale aj v samotných službách vyznačujúcich sa mo-
dernosťou. Večerné svetlá budú ideálne dotvárať 
dovolenkové chvíle pri živej hudbe a vychutnáva-
ní si dobrého jedla v romantickej atmosfére.

vtu Alanya



258 TURECKO

Numa Bay 
Exclusive hotelový komplex

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

Naša mienka: príťažlivý dizajn tohto hotelového 
rezortu, ktorý vás očaril počas predchádzajúcich 
sezón, vám svoje brány otvorí aj toto leto. Mo-
derný hotel privítal svojich prvých návštevníkov 
v júni roku 2017 a jeho kvalitné služby, komfort-
né ubytovanie a vynikajúca novodobá kuchy-
ňa sa stále zlepšujú a rok čo rok vám hotel vie 
ponúknuť novinky práve pre zlepšenie vášho 
pohodlia. Kolorit hotela dotvára bazénový kom-
plex, efektívne postavený pozdĺž hotela, ktorého 
neodmysliteľnou súčasťou je aj vodný svet pre 
deti so šmykľavkami a toboganmi. Hoteloví hos-
tia si môžu vychutnať svoj dovolenkový drink vo 
vynovenom plážovom bare. Návštevníkov pote-
ší aj rozšírená pláž spolu s novým mólom. 

Poloha: 2 km od hotela sa nachádza známe 
stredisko Avsallar • nákupné možnosti aj pria-
mo v okolí hotela • 26 km od Alanye (dostup-
nosť miestnou kyvadlovou dopravou alebo 
taxíkom) • cca 100 km od  medzinárodného 
letiska v Antalyi

Ubytovanie: moderne a štýlovo zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek • SAT LCD  TV •  trezor (zdarma) • klimati-
zácia •  minibar (denne dopĺňaný vodou) • 
rýchlovarná kanvica (čaj a  káva k  dispozícii) 
•  telefón • vlastné 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 vonkajšou terasou • niekoľko barov • 3 a´la 
carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma, nutná 
rezervácia), barbeque (za poplatok) • disko-
téka • cukráreň • vonkajší bazén • relaxačný 
bazén na vyvýšenej terase (iba od 16 rokov) 
• detský bazén so šmykľavkami • vonkajší ba-
zén s toboganmi • vnútorný bazén • rozšírená 
trávnatá relaxačná zóna s ležadlami a slneč-
níkmi vedľa bazénov • beauty centrum a ka-
derníctvo (za poplatok) • sauna (za poplatok) 
• turecké kúpele (za poplatok) • spa centrum, 
masáže a  peeling (za  poplatok) • miniklub • 
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amfiteáter • minimarket • detské ihrisko • wifi 
pripojenie v celom objekte (zdarma) • poži-
čovňa áut (za poplatok)

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 • plážo-
vý volejbal • denný a večerný hotelový ani-
mačný program pre deti aj dospelých • živá 
hudba • miniklub (pre deti od 4 do 12 rokov)  

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

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealkoholické, miestne alkoholické a vy-
brané prémiové importované alkoholické 
nápoje podávané v areáli hotela i na pláži 
• lobby bar s 24-hod. all inclusive servisom • 
bohatá ponuka občerstvenia počas celého 
dňa • čaj, káva, koláče, turecké placky, zmrz-
lina (v popoludňajších hodinách) • nočné 
občerstvenie • minibar (denne dopĺňaný 
vodou) • hotelové animácie • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky pri bazéne aj na plá-
ži • wifi pripojenie

Cenník » 53

tug

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Alaiye Resort hotelový komplex

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

Naša mienka: ak ste pripravení na tú správnu 
dávku prázdninového relaxu, tak neváhajte a vy-
kročte spolu s nami v ústrety skvelému letnému 
dobrodružstvu v podobe našej tip-top overenej 
minuloročnej novinke s názvom Alaiye Resort. V 
príjemnom 5* hotelovom komplexe na vás čaká 
nielen komfortné ubytovanie, vynikajúce služby, 
bohatý all inclusive program, úslužný personál, 
ale aj výborná miestna a medzinárodná kuchyňa s 
množstvom kulinárskych špecialít. Samozrejmos-
ťou je bazénový komplex s novým aquaparkom, 
ktorý poteší nielen tých najmenších, ale aj dospe-
lých dovolenkárov. Štýlový areál rezortu vás osloví 
príjemnou atmosférou, množstvom doplnkových 
športových aktivít, ale hlavne svojou krásnou pie-
sočnatou plážou. Jeho strategická poloha je pred-
pokladom pre ideálne strávenú dovolenku. 

Poloha: hotelový areál pozostáva z via-
cerých budov, ktoré obkolesujú krásny 
bazénový komplex • len niekoľko metrov 
od piesočnatej pláže s pozvoľným vstu-
pom do mora • v okolí hotela sa nachá-
dza obchodná zóna a reštaurácie • 2 km 
od neďalekého mestečka Avsallar • 22 km 
od známeho mesta Alanya • cca 100 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• SAT TV •  telefón • minibar • klimatizácia • 
trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a su-
šičom na vlasy) • balkón s posedním

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia s vonkajšou terasou • 6 barov • 
3 a´la carte reštaurácie - ázijská, turecká a 
stredomorská (nutná rezervácia) • diskoté-
ka • vonkajší bazén • relaxačný bazén • det-
ský bazén • bazén so štyrmi toboganmi • 
vnútorný bazén • spa centrum (masáže, pe-
eling za poplatok) • požičovňa áut (za po-
platok) • amfiteáter • klub pre teenagerov 
• miniklub • wifi pripojenie v celom hotelo-
vom areáli (zdarma) • vynovený Park Alaiye 
(ľahko dostupný hotelovým podchodom) 
sa rozprestiera na ploche 23.000 m2 a 
ponúka širokú paletu športových aktivít a 
relaxu (bazény, tobogany, športové ihriská,  
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detské ihrisko, detská snack reštaurácia s 
občerstvením)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: zlatistá piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora s možnosťou romantic-
kých prechádzok • plážový bar • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma (výmena 
osušiek za poplatok)

Šport a zábava: 2 tenisové kurty • stolný 
tenis • šipky • boccia • plážový volejbal • 
basketbalové ihrisko • detské ihrisko • fit-
ness centrum • aquapark • teenage klub • 
miniklub • herňa • lukostreľba

ultra all inclusive raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere 

formou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje podáva-
né v areáli hotela • nealko nápoje v plá-
žovom bare • ľahšie nočné občerstvenie 
• občerstvenie počas dňa a rôzne snacky 
vo vyhradených hodinách • káva, čaj a 
sladké koláčiky • palacinky • minibar v 
izbe (dopĺňaný vodou a džúsom) • slneč-
níky, ležadlá a matrace pri bazéne 
a  na  pláži • plážové osušky • hotelové 
animácie pre deti aj dospelých • wifi

Cenník » 53
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Galeri Resort hotelový komplex

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

Naša mienka: Galeri Resort vám ponúkne to pravé 
útočisko pre regeneráciu síl a vy sa v ňom budete 
môcť oddávať tak cenným chvíľam zaslúženého 
oddychu. Hotel disponuje mnohými benefitmi, 
ktoré z neho robia ideálne miesto pre dovolenká-
rov. Jedinečná poloha v  bezprostrednej blízkosti 
pláže, chutná medzinárodná i  orientálna kuchy-
ňa, široká paleta kvalitných služieb či zaujímavá 
ponuka športových a zábavných aktivít pre deti 
i dospelých - to všetko sú predpoklady na stráve-
nie nezabudnuteľnej letnej dovolenky. Pocestujte 
s nami do Galeri Resort!

Poloha: hotel s priateľskou atmosférou na-
chádzajúci sa priamo na udržiavanej hotelo-
vej pláži • cca 30 km od rušného centra Ala-
nye • približne 90 km od  medzinárodného 
letiska v Antalyi

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • SAT TV • trezor (za po-
platok) • klimatizácia • minibar • telefón • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušičom na vlasy) • wifi • balkón • väčšina 
izieb je s bočným výhľadom na more

Vybavenie hotela: hotelová hala s  recep-
ciou a posedením • hlavná reštaurácia • 3 
a´la carte reštaurácie • lobby bar • snack bar 
• americký bar • disco bar • vonkajší bazén 
• detský bazén s  toboganmi • wifi v lobby 
(zdarma) • turecké kúpele • sauna • masáže 
(za  poplatok) • kaderníctvo • obchodíky so 
suvenírmi • požičovňa áut • fitness centrum 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do  mora 
s  prímesou drobných kamienkov • plážové 
mólo • slnečníky a ležadlá na pláži (zdarma) 
plážové osušky (výmena za poplatok) • vod-
né športy (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenisové kur-
ty • šipky • biliard (za poplatok) • vodné pólo 
• gymnastika • hotelové animácie • miniklub 
pre deti 4-12 rokov • detské ihrisko

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

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealko, lokálne alko a vybrané importova-
né alko nápoje, vybrané koktejly podáva-
né v hotelovom areáli • detský bufet • tu-
recké placky • popoludňajšie občerstvenie 
• wafle a zmrzlina • polnočný snack • hote-
lové animácie • ležadlá, slnečníky na pláži i 
pri bazéne • plážové osušky 

Cenník » 53
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Aska  
Just in Beach hotelový komplex

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

Naša mienka: neďaleko mestečka Avsallar vás s 
otvorenou náručou privíta príjemný personál čias-
točne zrekonštruovaného hotela Aska Just in Be-
ach. Môže sa pochváliť nielen svojou bezprostred-
nou blízkosťou nádhernej piesočnatej pláže a 
tyrkysového mora, ale aj kvalitnými službami pre 
náročnejších klientov. Práve na tomto mieste mô-
žete spoznať a zakúsiť jemnosť tunajšieho zlatis-
tého piesku, za ktorý bola pláž právom označená 
Modrou vlajkou za jej jedinečnosť a čistotu. 

Poloha: priamo na  nádhernej piesočna-
tej pláži • v  tesnej blízkosti letoviska Avsallar 
s  možnosťou nákupov • 25 km od  centra 
Alanye preslávenej nákupnými uličkami • cca 
100 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV 
•  trezor (za  poplatok) • klimatizácia • minibar 
•  telefón •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) 
• balkón s posedením 

Vybavenie hotela: príjemná hotelová vstup-
ná hala s recepciou • wifi na recepcii (zdarma) 
• zrekonštruovaná hlavná hotelová reštaurácia 
• lobby bar • snack bar • a´la carte reštaurácie 
(rybia, mexická) • vonkajší bazén • vnútorný 
bazén • detský bazén • masáže (za poplatok) 
• sauna • turecké kúpele •  kaderníctvo • ob-
chodíky so suvenírmi • miniklub • spoločenská 
miestnosť pre neskorší check-out (zdarma)

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 • basketbal 
• boccia •  šipky • plážový volejbal • stolný tenis 
• biliard (za poplatok)

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

mou švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a  miestnych alkoholických nápojov 
podávaných počas dňa •  nočná polievka 
•  ľahšie popoludňajšie občerstvenie počas 
vybraných hodín • káva, čaj, koláčiky • turec-
ké placky • zmrzlina • hotelové animácie • 
živá hudba •  slnečníky, ležadlá a  plážové 
osušky na pláži a pri bazéne

Cenník » 53
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Kemal Bay hotelový komplex

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

Naša mienka: obľúbený hotelový komplex Kemal 
Bay sa nachádza v pokojnom zálive krištaľových 
vôd Stredozemného mora, len na skok od rušné-
ho centra Alanye. Harmonické prostredie pôvab-
ného prázdninového rezortu s exotickou záhra-
dou dotvára majestátne pohorie Taurus. Dojem 
na vás urobí nový podmanivý vzhľad budov tohto 
príjemného miesta, moderne zariadené hotelové 
izby, prvotriedny servis a úžasná palmová záhrada, 
ktorá vás bude sprevádzať priamo k lúčmi zaliatej 
piesočnatej pláži, kde zažijete tú pravú dovolenko-
vú atmosféru so šumom morských vĺn. 

Poloha: areál hotelového komplexu končí 
priamo v  nádhernej zátoke s  piesočnatou 
plážou • iba 8 km od  centra Alanye (ľahko 
dostupné miestnou dopravou) • cca 110 km 
od letiska v Antalyi

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klima-
tizácia • telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) 
• minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • 
balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • hlavná reštaurácia • a´la carte reštau-
rácia • lobby bar • pool bar • beach bar • 
vonkajší bazén • tobogany • detský bazén 
• slnečníky a  ležadlá pri bazéne (zdarma) • 
turecké kúpele, masáže a peeling (za popla-
tok) • kaderníctvo • detské ihrisko • miniklub 
• konferenčná miestnosť • minimarket • wifi 
pripojenie vo vyhradenej časti hotela

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo v krásnom zálive s piesočna-
tou plážou a pozvoľným vstupom do mora  • 
plážové hotelové mólo • slnečníky a ležadlá  
pri bazéne a na pláži • plážové osušky (vý-
mena osušiek za poplatok)

Šport a  zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • šipky • detské ihrisko • miniklub • 
hotelové animácie • amfiteáter • biliard 

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

švédskych stolov vrátane nápojov • miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v hotelovom areáli i na pláži • ľah-
šie poobedňajšie  snacky • káva, čaj, 
koláčiky • detský miniklub • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky pri bazéne a na 
pláži • medzinárodné hotelové animácie

Cenník » 51
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Diamond Hill  
Resort hotel

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.diamondhillresort.com.tr

Naša mienka: kto by nemal rád diamanty? Dovoľ-
te, aby sme vám práve jeden úplne nový diamant 
v našom repertoári predstavili. Hotel Diamond 
Hill Resort leží v širšom centre mesta Alanye. Táto 
architektonicky zaujímavá budova sa týči nad 
mestom a dodáva tak klientom pocit ako na vy-
hliadke, zatiaľ čo im celé mesto leží pri nohách. 
Najlepší výhľad však budete mať zo Skybaru 
umiestnenom na streche 11-poschodovej budo-
vy. Pozor aby sa vám z neho nezatočila hlava.

Poloha: známa piesočnatá Oba beach je v 
pešej dostupnosti a trasa vedie cez podchod 
pod miestnou komunikáciou • približne 4 km 
od centra Alanye • na každom kroku budete 
môcť ochutnať nefalšovaný turecký denný aj 
nočný život (rýchle občerstvenia, čajovne, ob-
chody s koreninami, bazáry, kaviarne, reštau-
rácie, diskotéky, nočné bary a kluby) • 125 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV 
•  trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar •  te-
lefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • wifi

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 5 ba-
rov • á la carte reštaurácia (nutná rezervácia) 
• vonkajší bazén so šmykľavkami • turecké kú-
pele a sauna (zdarma) • spa centrum a masáže 
(za poplatok) • fitness • miniklub  • wifi v lobby 
(zdarma) • herná miestnosť  • obchodíky

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká hotelová piesočnatá pláž pri 
vstupe do mora premiešaná kamienkami • 
plážový bar • ležadlá a slnečníky (zdarma) • 
plážové osušky (za depozit)

Šport a  zábava: stolný tenis • vodné pólo • 
tobogany • šipky • vodná gymnastika • plážový 
volejbal • miniclub • biliard • videohry • herňa

ultra all inclusive raňajky, obedy, večere a 
neskoré večere formou 

švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov • nočný 
snack •  ľahšie popoludňajšie občerstvenie 
počas vybraných hodín • káva, čaj, koláčiky • 
turecké placky • zmrzlina • minibar (dopĺňa-
ný vodou) • medzinárodné hotelové animá-
cie • živá hudba • slnečníky a ležadlá na pláži 
a pri bazéne
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Kaila Beach hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.khotels.com.tr

Naša mienka: zdá sa vám hotel Kaila Beach po-
vedomý? Máte pravdu, bývalý hotel Katya sa vám 
predstaví v úplne novom šate, nakoľko prešiel roz-
siahlou rekonštrukciou a prináša vám množstvo 
noviniek. Čiastočne zrekonštuované izby s príjem-
ným a moderným zariadením, zrekonštuovaný 
väčší bazén, nový aquapark s toboganmi a nové 
meno Kaila Beach. Toto všetko na vás čaká a dúfa-
me, že vďaka priezračnému moru na dosah, stále 
kvalitným službám a malým ochodíkom v neďa-
lekých mestských uličkám si každý z vás nájde len 
pozitívne spomienky z dovolenky z Alanye.

Poloha: hotelový komplex je od pláže odde-
lený iba miestnou komunikáciou (s plážou je 
prepojený podchodom) • iba 3 km od centra 
Alanye • cca 135 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) •  vlastné príslušenstvo (kúpelňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a  sušič na  vlasy) 
• balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou a posedením • lobby bar 
• hlavná hotelová reštaurácia s vonkajšou te-
rasou •  2 a´la carte reštaurácie (nutná rezer-
vácia vopred) • 3 bary • kaviarnička  •  vonkajší 
bazén s novými toboganmi •  detský bazén 
so šmykľavkou • relaxačný bazén • vnútorný 
bazén • turecké kúpele a sauna • masáže a pe-
eling (za poplatok) • detské ihrisko • amfiteáter 
• wifi v celom hotelovom areáli

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do  mora 
premiešaná drobnými kamienkami •  slneč-
níky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky (za 
depozit)

Šport a zábava: stolný tenis • fitness centrum  
• hotelové animácie • miniklub (pre deti od 4 
do 12 rokov)  • 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 v popoludňaj-
ších hodinách • čaj, káva a koláčiky • zmrzli-
na • polnočné občerstvenie • hotelové ani-
mácie • miniklub • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži • wifi
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Tac Premier hotel

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

Naša mienka: prijmite naše pozvanie aj tento rok 
do výnimočného a kvalitného boutique hotela 
Tac Premier, ktorý disponuje mnohými benefitmi 
vrátane vychýrenej tureckej pohostinnosti. Jeho 
jedinečná poloha priamo na hlavnej promenáde 
najznámejšieho letoviska tureckej riviéry - obľú-
benej a stále viac navštevovanej Alanye, a bez-
prostredná blízkosť nemenej známej Kleopat-
rinej pláže robia z tohto hotela ideálny cieľ 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 leto-
viska Alanya • od Kleopatrinej pláže vzdialený 
približne 60  m • cca 120 km od medzinárod-
ného  letiska v Antalyi

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 až 2 prísteliek • klimati-
zácia • SAT TV • trezor (za poplatok) • minibar 
(dopĺňaný vodou) • rýchlovarná kanvica • wifi 
pripojenie (za poplatok) • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: príjemný hotel pozo-
stávajúci zo 7 blokov prepojených mostíkmi 
a  poprepletaných bazénom • vstupná hala 
s  recepciou • hotelová reštaurácia • lobby 
bar • pool bar • vonkajší bazén • detský ba-
zén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) 
• turecké kúpele, sauna (zdarma) • masáže (za 
poplatok) • wifi pripojenie v lobby (zdarma) • 
konferenčná miestnosť

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 60 metrov od  Kleopatrinej pláže 
s  jemným pieskom a  pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky a ležadlá na pláži (za po-
platok) • plážové osušky (zdarma) • služby 
v plážovom bare (extra platba)

Šport a zábava: fitness centrum • stolný tenis 
• biliard (za poplatok) • plážový volejbal • vod-
né športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alko a nealko nápoje po-
dávané v hotelovom areáli počas dňa • ľah-
šie poobedňajšie občerstvenie a  snacky • 
čaj, káva a koláčiky v popoludňajších hodi-
nách • zmrzlina • ľahšie nočné občerstvenie 
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne • 
plážové osušky • wifi v lobby
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Melissa Kleopatra Beach hotel

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

Naša mienka: pre všetkých vás, ktorí milujete 
nádherné, slnkom zaliate pláže, prinášame aj 
v tejto sezóne útulný mestský hotel Melissa Kle-
opatra Beach. Jeho obrovskou devízou je jeho 
poloha - na jednej strane v tesnej blízkosti úžas-
nej Kleopatrinej pláže a  na  druhej iba na  skok 
od centra pulzujúcej a žiarivej Alanye. Podľahni-
te skutočnému čaru Orientu a navštívte miestny 
bazár s nefalšovanou tureckou atmosférou, kde 
vás miestni obchodníci naučia čaru zjednávania 
cien. Hotel odporúčame všetkým, ktorí chcú byť 
v blízkosti centra zábavy a túžia zažiť ruch mesta.

Poloha: vychýrená piesočnatá Kleopatrina 
pláž je od  hotela oddelená iba miestnou 
komunikáciou • približne 15 minút pešej 
chôdze od centra Alanye s množstvom ob-
chodíkov, suvenírov a originálneho turecké-
ho bazáru • atraktívny denný a nočný život 
(kaviarne, reštaurácie, diskotéky, nočné bary 
a kluby nájdete na každom kroku) • 120 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: pohodlne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou až 2 prísteliek • klimati-
zácia • SAT TV • telefón • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľna s  vaňou alebo spr-
chou,  WC, sušič na  vlasy) • balkón s  pose-
dením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • zmenáreň • trezor na recepcii (za po-
platok) • hotelová reštaurácia s terasou • 2 
bary • vonkajší bazén (slnečníky, ležadlá a 
matrace zdarma) • detský bazén • wifi pripo-
jenie na  recepcii a v lobby (za poplatok) • 

turecké kúpele, sauna, masáže (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: len 30 m od  piesočnatej Kleopatri-
nej pláže s  pozvoľným vstupom do  mora 
(slnečníky a  ležadlá za  poplatok) • služby 
v plážovom bare (extra platba)

Šport a zábava: stolný tenis • plážový vo-
lejbal • živá hudba • večerný program v po-
dobe predstavení • široká ponuka 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 
podávané v hotelovom areáli počas celé-
ho dňa • káva, čaj a koláčiky v popoludňaj-
ších hodinách • slnečníky, ležadlá a matra-
ce pri bazéne • večerný program
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Kleopatra Life hotel

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

Naša mienka: vďaka blízkosti čarovnej Kleopat-
rinej pláže, ktorá sa teší priazni našich turistov už 
mnohé letá, sme sa do tohtoročnej pestrej po-
nuky rozhodli zaradiť i novinku v podobe veľmi 
príjemného hotela Kleopatra Life. Moderný di-
zajn, skvelá poloha, vynikajúce služby a výborný 
pomer kvality a ceny predurčujú tento hotel stať 
sa favoritom pre dovolenkárov, ktorí milujú sln-
ko, krásne pláže i nočný život, ktorý je v stredisku 
Alanya samozrejmosťou. Ubezpečujeme vás, že 
dovolenka v hoteli Kleopatra Life sa vám vryje do 
pamäte a budete ju chcieť zažiť opäť.

Poloha: hotel sa nachádza približne 15 
minút pešo od centra strediska Alanya 
známeho svojimi typickými obchodíkmi, 
kaviarňami a reštauráciami • od obľúbenej 
piesočnatej Kleopatrinej pláže ho delí iba 
miestna komunikácia • 115 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi a 60 km od staro-
bylého letoviska Side

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou jednej prístelky • klima-
tizácia • telefón • SAT TV • trezor (za popla-
tok) • minibar (dopĺňaný vodou) • možnosť 
prípravy kávy či čaju v izbe • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela: vstupná hala s recep-
ciou • lobby bar • terasa • hlavná hotelová 
reštaurácia s vnútorným i vonkajším pose-
dením • bar pri bazéne • fitness centrum • 
spa, sauna, masáže a turecké kúpele (za po-
platok) • wifi pripojenie na recepcii a v lobby 

• vonkajší bazén (ležadlá zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 30 m od nádhernej piesočnatej 
Kleopatrinej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora (plážový bar, ležadlá a slnečníky za 
poplatok) • plážový volejbal • motorizované 
vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: posilňovňa • spa centrum 
(za poplatok) • plážový volejbal • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok) 

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

bohatých švédskych stolov vrátane nápo-
jov • miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areáli po-
čas dňa • popoludňajšia káva a čaj • pol-
nočná polievka • ležadlá pri bazéne • wifi 
pripojenie na recepcii a v lobby
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Kaila City hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.khotels.com.tr

Naša mienka:  typicky mestský hotel Kaial City 
vám prinášame ako jednu z našich ďalších novi-
niek. Jeho poloha je  prispôsobená tak, aby ste sa 
pešo za krátky čas dostali do samotného centra 
mesta Alanya. Jasná voľba v prípade, že preferu-
jete zábavu, nočný život, reštaurácie a diskotéky. 
Hotel Kaila City odporúčame stredne náročným 
klientom, ktorí preferujú kvalitné all inclusive služ-
by v kombinácii s blízkosťou pláže a mestského ži-
vota. Aj romantické duše si tu nájdu svoje miesto. 
Večerné prechádzky po pláži pri dych berúcich 
západoch slnka si ich isto podmania. 

Poloha: piesočnatá pláž je od hotela vzdia-
lená len 150 m a od hotela ju delí len miest-
na komunikácia • približne 3 km je vzdialené 
centrum mesta • nefalšovaný turecký denný aj 
nočný život (čajovne, obchody, bazary, kaviar-
ne, reštaurácie, diskotéky, nočné bary a kluby) 
• 135 km od medzinárodného letiska v Antalyii

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek •  klimatizácia •  SAT TV • 
minibar • wifi (zdarma) • telefón • trezor (za 
poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) 
• balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • hotelová reštaurácia s te-
rasou • pool bar • plážový bar s nealko nápojmi 
• vonkajší bazén so šmykľavkou s oddelenou 
časťou pre deti (slnečníky a  ležadlá zdarma) 
• turecké kúpele a sauna (zdarma) • masáže a 
peeling (za poplatok)  • fitness • wifi • kaderníc-
tvo • obchodíky • požičovňa bicyklov a áut 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do  mora 
premiešaná kamienkami • slnečníky a ležadlá 
na pláži (zdarma) • plážové osušky (za depo-
zit) • vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: animačné programy 3x týž-
denne • fitness centrum • pestrá ponuka vod-
ných 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 občerstvenie a  snacky vo vyhrade-
ných hodinách • čaj, káva a koláčiky • zmrz-
lina • 3x do týždňa hotelové animácie • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • wifi 
v celom hoteli
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Grand Atilla hotel

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

Naša mienka: príjemný mestský hotel Grand Atil-
la, ktorý sa nachádza v časti Oba, je aj túto sezó-
nu pripravený splniť každé vaše želanie a priblížiť 
vám tak vychýrenú tureckú pohostinnosť, typickú 
pre túto stredomorskú krajinu. Hotel je vyhľadáva-
ný vďaka svojej rodinnej atmosfére, ochotnému a 
priateľskému personálu a blízkej dostupnosti na 
pláž. Atraktívna oblasť Alanye vás určite zláka svo-
jou magickou atmosférou, kde sa prelína zaujíma-
vá história s  modernou súčasnosťou a  pestrými 
nákupnými možnosťami. Preto neváhajte a  prij-
mite túto skvelú ponuku!

Poloha: hotel sa nachádza iba 40 m od krás-
nej, takmer 3 km dlhej Keykubatovej pláže 
v turistickej časti Oba • pláž je od hotela od-
delená miestnou komunikáciou (podchod 
v blízkosti hotela) • cca 3 km od centra koz-
mopolitnej Alanye, známej svojím mimo-
riadne atraktívnym denným aj nočným živo-
tom (dlhá plážová promenáda pred hotelom 
vedúca popri pobreží až do centra Alanye) • 
cca 130 km od  letiska v Antalyi

Ubytovanie: pohodlne a veľmi účelne za-
riadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 1, 
respektíve 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV 
• telefón • trezor (za poplatok) • minibar (za 
poplatok) • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou,  WC, sušič na  vlasy) • 
balkón s posedením

Vybavenie hotela: útulná vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • hotelová reštaurácia 
s vonkajšou časťou a terasou •  TV miestnosť 
• pool bar • bazén (slnečníky a ležadlá zdar-

ma) • detský bazén • wifi v lobby (zdarma) • 
sauna, turecké kúpele, masáže (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 40 m od piesočnatej pláže, s prí-
mesou kamienkov pri vstupe do  mora • sl-
nečníky, ležadlá na pláži, plážový bar (za po-
platok) • vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: biliard  (za poplatok) • stol-
ný tenis • detský kútik •  plážový volejbal

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • miestne alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje počas dňa 
v pool bare • káva, čaj a sladké pečivo (vo 
vyhradených poobedňajších hodinách ur-
čených hotelom) • slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne • wifi v priestoroch lobby
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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 modro natretými okenicami 
a dverami, panoramatický výhľad na šíre 
more od majáka na vrchole kopca a úzke 
uličky s  neodolateľnou atmosférou, 
priam lákajú k  príjemným popoludňaj-
ším nákupom suvenírov a prechádzkam. 
Obľúbeným cieľom turistov je El Djem, 
z diaľky sa vynímajúce majestátne kolo-
seum z 3. st.n.l., ktoré patrilo k najväčším 
v  rímskom svete. Posvätné mesto Kai-
rouan uprostred šedohnedej stepi cen-
trálnej 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 zvukov 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
Mesto Mahdia bolo založené na začiatku 10. sto-
ročia ako hlavné mesto Tuniska počas vlády Fáti-
movcov. Je známe rybárstvom, tkaním hodvábu 
a spracovaním olív. V súčasnosti je to pokojné prí-
stavné mesto a provinčné stredisko s približne 40 
000 obyvateľmi. Toto malebné mestečko so svo-
jou typickou maurskou architektúrou s  bielymi 
budovami a oblými kupolami mešít je obľúbenou 
dovolenkovou destináciou. Pláže v Mahdii, prezý-
vanej tiež „Karibik Tuniska“, s  nádherným bielym 
pieskom sú vhodné najmä pre rodiny s  deťmi i 
vďaka pozvoľnému vstupu do mora. Za návštevu 
v  stredisku Mahdia určite stojí pevnosť Bojrn el 
Kebir s  fascinujúcim výhľadom na biely cintorín, 
či impozantná brána do pevnosti Skiffa el-Kahla. 
Mesto bolo pôvodne fenickým, neskôr rímskym 
prístavom, ktorý v 7. storočí zničili Arabi. Obnove-
né bolo o tri storočia neskôr, kedy sa sem z Kairo-
uanu uchýlil fatimský kalif. Dnes je jedným z naj-
dôležitejších prístavov krajiny. 

Monastir 
Prístavné mesto s 28 tisícmi obyvateľmi má me-
dzinárodné letisko a leží na špičke skalnatého 
polostrova pri najjužnejšom konci hammamet-

ského zálivu. Je to jedno z najkrajších malebných 
letovísk v Tunisku. Mesto známe olivovníkmi, pie-
sočnatými plážami a  pohostinnosťou miestnych 
obyvateľov, je vyhľadávaným letoviskom, kam 
smerujú kroky turistov z  celého sveta. Monastir 
je rodiskom prvého tuniského prezidenta Habi-
ba Bourguibyho, dodnes považovaného za  otca 
moderného Tuniska. Monastir má dejiny dlhé 
podobne ako mesto Sousse. Lákadlom pre náv-
števníkov je staré mesto - medina a  ribat, opev-
nený kláštor z  9. st. vystavaný na  obranu proti 
Križiakom, ktorého priestory poslúžili ako kulisy 
mnohým známym filmom. Monastir je obľúbené 
letovisko v úžasnej slnečnej krajine. Teplé more, 
krásne pieskové pláže a pamiatky priam vyzývajú 
k úžasnej rodinnej dovolenke.

 Sousse
Tretie najväčšie tuniské mesto so 400 tisícmi 
obyvateľmi leží okolo rušného rybárskeho a ob-
chodného prístavu v južnej časti kosákovitého 
Hammametského zálivu, len necelých 20 km od 
medzinárodného letiska v Monastire. Je často 
označované za perlu Tuniska. Bolo založené o 100 
rokov skôr ako Kartágo a  v  súčasnosti 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  obľú-
beným miestam dovolenkárov. I  v  Sousse tvorí 
jadro mesta stará časť zvaná medina, s hradbami, 
pamiatkami a úzkymi uličkami plnými zaujímavé-
ho tovaru. Ribat – opevnený kláštor v Sousse – je 
na rozdiel od ribatu v Monastire vo vnútri hradieb, 
nakoľko bol založený skôr, než samotné mesto, 
čím sa vysvetľuje jeho neobvyklá 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.

Rozloha 163 610 km2 Populácia 10 400 000
Hlavné mesto Tunis Mena tuniský dinár
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Poloha: hotelový areál končiaci priamo  
na  nádhernej pláži s  jemným pieskom sa 
nachádza v hotelovej zóne vyhľadávaného 
strediska Mahdia s  možnosťou nákupov 
a  zábavy • 2 km od  centra Mahdie • v  blíz-
kosti 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 vratnú 
kauciu) • klimatizácia • kúpeľňa s  príslušen-
stvom • sušič na  vlasy • malá chladnička • 
balkón, resp. terasa s príjemným posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: hote-
lový komplex sa skladá z  hlavnej budovy 
a priľahlých bungalovov • elegantná vstup-
ná hala s  recepciou • hlavná reštaurácia • 
reštaurácie s  tématickou kuchyňou • looby 
bar • garden bar • pool bar • slnečníky a le-
žadlá na pláži a pri bazéne zdarma • minik-
lub • maurská kaviareň • diskotéka • obchod 
so suvenírmi • wifi v priestoroch lobby zdar-
ma • vonkajší bazén • relaxačný bazén • vnú-
torný bazén • detský bazén • detské ihrisko • 
tobogan • konferenčná miestnosť

Stravovanie: formou all inclusive

PrimaSol El Mehdi hotelový komplex

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.

vMahdia
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Pláže: priamo pri krásnej pláži s  jemným 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora • 
ležadlá,  slnečníky a matrace zdarma • plá-
žové osušky (za  poplatok) • vodné športy 
(za poplatok) 

Šport a zábava: tenisové kurty (osvetlenie 
a  rakety za poplatok) • minigolf • stolný te-
nis • medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých • plážový volejbal • detské 
animácie pre deti od 4-7 rokov, od 8-12 ro-
kov a pre teenagerov od 13-17 rokov • mul-
tifunkčné detské ihrisko • vodné športy, bi-
liard, 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-
ráciách: tuniská, brazílska, mediteránska 
(na základe rezervácie) • miniklub • medzi-
národné hotelové animácie 

Cenník » 58

tph

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Poloha: v bezprostrednej blízkosti krásnej 
piesočnatej pláže • 2 km od mestečka Mah-
die, prezývanej „Karibik Tuniska“ • 100 m od 
barov, reštaurácii a nákupných možností • 
približne 50 km od letiska Monastir • hotel 
pre svojich klientov pravidelne zabezpečuje 
turistický vláčik do centra Mahdie (k dispo-
zícii za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • klimatizácia • telefón • TV • trezor 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa a WC) • sušič na vlasy • balkón, resp. te-
rasa s príjemným posedením • rodinné izby 
(za príplatok)

Vybavenie hotela: hotel pozostáva z hlav-
ného pavilónu a priľahlých budov • elegant-
ná vstupná hala s recepciou a zmenárňou • 
hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • lob-
by bar • maurská kaviareň • pool bar • snack 
bar • beach bar • wifi na recepcii zdarma • 
obchod so suvenírmi • konferenčná miest-
nosť • hotel disponuje tromi bazénmi: dva 
bazény sú vonkajšie a jeden krytý • detský 
bazén • multifunkčné ihrisko • biliard• well-
ness centrum (za poplatok) • diskotéka 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora (patrí k najkrajším 

El Borj Mahdia hotel

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.ttshotels.com.tn

Naša mienka:  sme radi, že vám môžeme opäť 
ponúknuť hotel El Borj Mahdia, ktorý sa nachá-
dza priamo pri krásnej piesočnatej pláži v  tu-
risticky vyhľadávanom letovisku Mahdia. Biela 
farba piesočnatej pláže, bledomodré more 
v  kombinácii s  dobrými službami, vytvárajú 
pohodové dovolenkové prostredie, ktoré je 
určite tou najväčšou devízou. Vďaka obľúbe-
nosti letoviska, výhodnej polohe, detskému 
bazénu a výbornej cene je tento hotel skvelým 
tipom pre rodiny s deťmi. Hotel uspokojí všet-
kých klientov, ktorí majú radi prechádzky popri 
mori, nakupovanie a zábavu. Svojim návštevní-
kom ponúka oddych pri bazéne s animačným 
programom, či už pre deti alebo pre dospelých. 
Oddajte sa s nami prázdninovému oddychu 
pod horúcim tuniským slnkom a prežite skvelú 
dovolenku.

vMahdia
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plážam Tuniska) • ležadlá, slnečníky a matra-
ce priamo na pláži zdarma • plážové osušky 
(k dispozícii za poplatok) • beach bar, kde sa 
podávaju alkoholické a nealkoholické nápo-
je a snacky 

Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie - večerné predstavenia a zábavné 
programy pre deti i dospelých • vonkajšie 
ihrisko • stolný tenis • plážový volejbal • bas-
ketbal • šípky • lukostreľba • minigolf • pe-
tang • vodné športy na pláži (za poplatok) • 
miniklub pre deti od 4 do 12 rokov 

ultra ll inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou švéd-

skych stolov vrátane nápojov, podávané 
sú jedlá medzinárodnej i tuniskej kuchyne 
• neskoré raňajky • počas dňa podávané 
občerstvenie • lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje v baroch hotela vo vy-
braných hodinách • slnečníky, ležadlá a 
matrace pri bazéne a na pláži zdarma • 
denné športové aktivity a večerné animá-
cie • miniklub • plážový bar, kde sa podá-
vajú alkoholické, nealkoholické nápoje a 
snacky

Cenník » 57

tuh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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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 • klimatizácia • telefón • TV • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa a WC) • trezor zdarma 
• chladnička • balkón, resp. terasa s príjemným 
posedením 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia s bohatou medzinárodnou 
kuchyňou • a´la carte reštaurácia • piano bar • 
snack/pool bar pri bazéne • lobby bar • maur-
ská kaviareň • nočný 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 stolov 

vrátane nápojov, servírované sú jedlá tunis-
kej a medzinárodnej kuchyne • neskoré ra-
ňajky • počas dňa podávané občerstvenie • 
neobmedzené množstvo miestnych neal-
koholických, alkoholických a miešaných ná-
pojov vo vybraných baroch v areáli hotela • 
maurská kaviareň • 1x počas pobytu večera 
v a´la carte reštaurácii • hotelové animácie • 
slnečníky a  ležadlá pri bazéne a  na  pláži 
zdarma • miniklub 

Cenník » 59

Iberostar  
Royal El Mansour hotel

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

Naša mienka: vitajte v majestátnom 5-hviezdič-
kovom hoteli Royal El Mansour, z renomovanej 
spoločnosti Iberostar, ktorá je zárukou kvalitnej 
dovolenky. Keď vstúpite do hotela, je ťažké odo-
lať 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 prechádzka-
mi obohatia vašu dovolenku. 

tugvMahdia
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n
Poloha: štýlový hotelový komplex ústiaci pria-
mo na nádhernú piesočnatú pláž • nachádza 
sa v letovisku Sousse s nákupnými a zábavný-
mi možnosťami • 22 km od letiska Monastir

Ubytovanie: elegantne zariadené klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
• SAT TV • telefón • kúpeľňa s príslušenstvom • 
chladnička • balkón, resp. terasa s príjemným 
posedením • trezor zdarma • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe • wifi na izbe zdarma

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácie • lob-
by bar • snack bar • pool bar • maurská kaviareň 
• obchodná arkáda • 2 bazény (z toho 1 s mor-
skou vodou) • detský bazén • ležadlá a slneční-
ky zdarma • detské ihrisko • miniklub • Spa cen-
trum (za poplatok) • konferenčná miestnosť • 
wifi • kozmetický salón

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna cca 30 m dlhá pláž s  jemným 
pieskom • slnečníky a ležadlá na pláži zdarma • 
plážové osušky (za kauciu) •  bar na pláži • vod-
né športy (za poplatok)

Šport a  zábava: plážový volejbal v tenisový 
kurt • lukostreľba • šípky • minigolf • stolný tenis 
• petang • fitness centrum • aerobic • hotelové 
animačné a večerné programy  • miniklub

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 • 
nočné občerstvenie • 24 hodinový all 
inclusive • slnečníky a ležadlá zdarma • 
maurská kaviareň (čaj a káva) • 1x počas po-
bytu večera v a´la carte reštaurácii

Cenník » 59

Mövenpick Resort hotel
 

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

Naša mienka: majestátny hotel sa nachádza pria-
mo na pobreží Stredozemného mora na krásnej 
pláži s jemným pieskom lákajúcim k romantickým 
prechádzkam. Skvostne sa tu prelína typicky arab-
ský štýl s modernou architektúrou. Rozprestiera sa 
v krásnej palmovej záhrade.  Umožní vám vychut-
nať si pravý relax v krásnom prostredí so skvelý-
mi možnosťami. Svojim návtševníkom ponúka 
oddych pri bazénoch, s animačným programom 
či už pre deti alebo dospelých, kvalitnú stravu for-
mou švédskych stolov, občerstvenie vo viacerých 
baroch a nápoje v rámci all inclusive.

tug Sousse 
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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 s výhľadom na more • rodinné izby na 
vyžiadanie (za  príplatok) • klimatizácia • tele-
fón • TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a WC) 
• trezor a chladnička  (zdarma) • balkón, resp. 
terasa s príjemným posedením 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • 
snack bar • pool a beach bar • plážová reštau-
rácia • lobby bar • maurská kaviareň • vonkajší 
bazén • detský bazén •  vnútorný bazén • salón 
krásy (za poplatok) • welness a Spa centrum • 
wifi pripojenie  v  priestoroch hotela je k dis-
pozícii 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  miešaných 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 » 58

Riadh Palms hotel

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

Naša mienka: hotel odporúčame vyznavačom 
plážovej dovolenky, najmä tým, ktorí túžia trá-
viť dni slnením na  piesočnatej pláži a  kúpaním 
v  Stredozemnom mori. Tento rezort ponúka 
kombináciu oddychu a  aktívnej dovolenky. Je-
dinečným 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. 

tpgSousse

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Poloha: priamo pri nádhernej pláži s jemným 
pieskom • 25 km od  letiska Monastir • 5 km 
od Port El Kantaoui

Ubytovanie: štýlovo zariadené klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• 4-lôžkové izby v hotelovej časti Neptune • 
SAT TV • telefón • kúpeľňa s príslušenstvom • 
chladnička • balkón, resp. terasa • trezor na re-
cepcii (za poplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: rezort 
pozostáva z  hlavného pavilónu a  priľahlých 
budov Neptune a Club • recepcia so zmenár-
ňou • hlavná reštaurácia • snack reštaurácia/
bar pri pláži • snack reštaurácia/bar pri ba-
zéne • koktail bar • lobby bar • bar Neptune 
• maurská kaviareň • nočný klub • 2 bazény, 
z ktorých má jeden oddelenú časť pre deti • 
krytý bazén • tobogan • miniklub • detské ih-
risko • obchod so suvenírmi • wifi pripojenie 
v  priestoroch lobby je k dispozícii zdarma  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna a dlhá pláž s jemným pieskom • 
slnečníky a ležadlá na pláži zdarma • plážový 
bar s krytou terasou • plážové osušky (za vrat-
ný 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 • v beach bare 
podávané nápoje •  v  pool bare podávané 
snacky a nápoje • hotelový vodný park s to-
boganmi a šmykľavkami • hotelové anima-
cie • slnečníky a ležadlá zdarma • miniklub 

Cenník » 57

Marhaba Resort hotelový komplex
 

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.marhaba-resorts.com

Naša mienka: v obľúbenej turistickej zóne Sous-
se vám ponúkame hotelový komplex Marhaba 
postavený v maursko – andalúzskom štýle. Hote-
lový komplex vás privíta fascinujúcou záhradou 
plnou voňavých kvetov a paliem, poskytujúcich 
príjemný tieň a  vysnívaný oddych. Svoje telo si 
môžete hýčkať vo wellness centre a  tradičnom 
hammame, kde pookrejete na tele i duši. Keď sl-
nečný deň vystrieda večer, pláž vymeníte za po-
cit pohodlia v  elegantne a  štýlovo zariadených 
hotelových izbách. Pokiaľ zatúžite prežiť dovo-
lenku s nádychom Afriky, ste srdečne vítaní.

tyg Sousse

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Poloha: priamo pri priestrannej piesočnatej 
pláži • v blízkosti centra jedného z najkrajších 
tuniských prímorských letovísk – Port El 
Kantaoui (1,5 km) • 7 km od centra Sousse • 
približne 300 m od 36 jamkového golfového 
ihriska

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (k 
dispozícii za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• sat TV • sušič na vlasy • trezor • chladnička 
dopĺňaná vodou • kúpeľňa s WC • balkón, 
resp. terasa s príjemným posedením  

Vybavenie hotela: elegantná recepcia s 
lobby barom La Source • hlavná reštaurácia 

Le Doyen • a´la carte reštaurácia Le Jasmin 
• pool snack - bar • beach bar • disko bar • 
zmenáreň • wifi pripojenie (v priestoroch re-
cepcie zdarma) • beauty centrum • obchod 
so suvenírmi, butik, klenotníctvo • bazén s 
oddelenou detskou časťou (osušky zdarma) 
• krytý bazén s oddelenou detskou časťou • 
fitness • multifunkčné ihrisko (basketbal, vo-
lejbal, futbal) • konferenčná miestnosť

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri širokej piesočnatej pláži 
• slnečníky, matrace a ležadlá na pláži i pri 
bazéne zdarma • osušky zdarma • beach bar, 
kde sa podávajú nápoje 

Le Soleil  
Abou Sofiane hotel

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelabousofiane.com.tn

Naša mienka: prijmite naše pozvanie na kva-
litnú dovolenku v peknom hotelovom areáli na 
nádhernej piesočnatej pláži. Hotel má privilego-
vanú polohu - leží priamo na brehu mora, iba na 
dohľad od centra jedného z najnavštevovanej-
ších tuniských letovísk. Maurský štýl prejavujúci 
sa v architektúre exteriéru a interiéru vytvára pria-
teľskú až domácku atmosféru, ktorú väčšina klien-
tov uprednostňuje pred veľkými neosobnými ho-
telmi. Vkusné ubytovacie časti v zelenej záhrade, 
kvalitný all inclusive, rozmanité animácie a atrak-
tívne okolie dodávajú hotelu patričnú noblesu. 
Nechajte sa zlákať podmanivou atmosférou stre-
diska Port El Kantaoui a strávte deň v jeho uliciach 
presýtených vôňami Orientu. Hotel odporúčame 
všetkým, ktorí snívajú o skvelej dovolenke. 

Port El Kantaoui
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Šport a zábava: ranná gymnastika • aerobik 
•  fitness • basketbal • plážový volejbal • fut-
bal • 2 tenisové kurty • stolný tenis • minigolf 
• petang • lukostreľba • večerný animačný 
show program (súťaže, živá hudba, karaoke) 
• disko • miniklub pre deti 4-12 rokov s det-
ským ihriskom • elektronické herné automa-
ty (za poplatok) • biliard • bezmotorové vod-
né športy na pláži (windsurfing, plachtenie, 
kajaky) • masáže (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou kvalitných švéd-

skych stolov vrátane nápojov • neskoré ra-
ňajky • lokálne alkoholické, miešané a ne-
alkoholické nápoje podávané v hotelovom 

režime • ľahké studené a teplé občerstve-
nie počas dňa • káva, čaj a koláče vo vyhra-
denom čase v areáli hotela • zmrzlina • ne-
skorý nočný snack • 1x za pobyt večere v 
a´la carte reštaurácii (nutná rezervácia vo-
pred) • slnečníky, matrace a ležadlá  na plá-
ži i pri bazéne zdarma (osušky zdarma) • 
hotelové animácie • večerné show • minik-
lub pre deti od 4 - 12 rokov

Cenník » 58

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • na-
chádza sa 15 km od známeho letoviska 
Sousse a necelých 8 km od vyhľadávaného 
letoviska Monastir • krátky transfer z letiska v 
Monastire • neďaleko 18 jamkového golfo-
vého ihriska Flamingo Golf

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • možnosť rodinných izieb 
(za príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • 
kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • 
malá chladnička • balkón, resp. terasa s prí-
jemným posedením • trezor 

Vybavenie hotela: hotelový komplex 
sa skladá z troch trojposchových budov 
• priestranná vstupná hala s recepciou a 
zmenárňou • hlavná reštaurácia • a´la carte 
reštaurácia • snack bar na pláži • hlavný bar  • 
pool bar • piano bar • disko bar • maurská ka-
viareň • vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá 
zdarma • detský bazén • bazén s toboganmi 
• vnútorný bazén • tenisové kurty • multi-
funkčné ihrisko • SPA centrum (za poplatok 
jacuzzi, turecké kúpele, sauna) • kaderníctvo 
• telocvičňa • wi-fi pripojenie v priestoroch 
lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Le Soleil  
Bella Vista hotel

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

Naša mienka: nachádza sa v peknom prostredí, 
priamo na piesočnatej pláži. Maurský architek-
tonický štýl výzdoby hotela robí z neho právom 
ideálne miesto pre dovolenkárov hľadajúcich re-
lax a pohodu. Piesočnatú pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora ocenia najmä rodiny s deťmi. Deti 
sa určite potešia toboganom, detskému bazénu 
či malej detskej dedinke s animáciami pre deti od 
4 - 12 rokov. Hotel svojou polohou medzi dvoma 
obľúbenými letoviskami Sousse a Monastir,  po-
skytne dobrú dovolenku ako pre rodiny s deťmi, 
tak aj pre dvojice. Hudobné večery, ako karaoke, 
živá hudba či večerné show, budú iste pekným 
ukončením dovolenkových dní. Ak hľadáte po-
hodu na dovolenke, neodmietnite našu jedineč-
nú ponuku v Tunisku za prijateľné ceny.

Monastir - Skanes



285TUNISKO

Pláže: pláž s jemným pieskom priamo pred 
hotelovým areálom • slnečníky a ležadlá na 
pláži i pri bazéne zdarma • plážové osušky 
zdarma

Šport a  zábava: ranná gymnastika • aero-
bik • stolný tenis • dva tenisové kurty • mul-
tifunkčné ihrisko • herňa • biliard • šípky • 
lekcie brušného tanca • minigolf • plážový 
volejbal, futbal, tanec a hry • lukostreľba • 
petang • potápačské centrum a vodné špor-
ty na pláži: windsurfing, plachtenie, pedále, 
vodné lyže, jazda na banáne, šnorchlovanie, 
potápanie • večerné programy a súťaže • 
šach • turnaje • koktejlové a spoločenské hry

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

dávané formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • počas dňa podávané občerstve-
nie • neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických, miešaných a alkoholic-
kých nápojov v areáli hotela 24 hodín • 
hotelový vodný park s toboganmi a 
šmykľavkami • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži zdarma • denné športové 
aktivity a večerné animácie • miniklub pre 
deti od 4 do 12 rokov • večera v a´la carte 
reštaurácii (nutná rezervácia vopred)

Cenník » 58

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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KÁHIRA

Hurghada

Soma Bay

Makadi BaySahl Hasheesh

Hurghada
Najobľúbenejšie egyptské letovisko na pobreží 
Červeného mora si získalo svoje meno podľa 
rastliny, 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.  
Hurghada sa v posledných rokoch rozrástla a 
hotelmi zastavané pobrežie presahuje dĺžku 50 
km, pričom počet turistov tu niekoľkonásobne 
prevyšuje počet domácich obyvateľov. Jednou 
z jeho najväčších výhod je dostupnosť atrak-
tívnych staroegyptských pamiatok - chrámov 
v Luxore či pyramíd v Gize, ktoré sú vzdialené 
len niekoľko hodín jazdy. Hurghada ponúka tiež 
rôzne spôsoby večerného vyžitia, či už na dis-
kotékach, v nočných kluboch alebo potulkami 
centrom známeho strediska. Mesto je v súčas-
nosti rozdelené na 3 hlavné časti: stará časť - El 
Dahar sa stále snaží zachovať si svoj pôvodný ráz, 
ktorého čaro objavíte počas návštevy tradič-
ných egyptských bazárov či najstaršej mešity 
mesta;  modernejšia Sakkala - hlavné turistické 
a obchodné centrum a najnovšia časť - El Korra. 
V tohtoročnej sezóne letných dovoleniek vám 
ponúkame výber kvalitných hotelov, ktoré sa 

nachádzajú v rôznych častiach tohto výnimoč-
ného letoviska, a tak si každý z vás môže vybrať 
dovolenkový pobyt podľa svojich vlastných 
preferencií. 

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. 

Sahl Hasheesh
Vďaka svojej polohe na Červenom mori, Sahl 
Hasheesh (kedysi Isis) bol starodávnou egyptskou 
obchodnou oblasťou - hlavným prístavom v Sta-
rovekom Egypte.  Pozostatky starého mesta Isis sú 
viditeľné pod vodou z móla, to je to, čo nazývame 
potopené mesto, tzv. Sunken City. Dnes je Sahl 

Hasheesh menšie turistické stredisko, vhodné pre 
klientov všetkých vekových kategórií, plné exo-
tickej zelene, situované cca 20 km južne od Hur-
ghady. Popri 12 km dlhej zátoke s bielym pieskom 
vedie palmová promenáda, v letovisku sa nachá-
dzajú luxusné hotelové rezorty, golfové ihriská, 
reštaurácie a obchodíky. Čisté pláže s nádherným 
bielym pieskom sú tu obmývané morom, ktoré 
pod svojou hladinou ukrýva prekrásne koralové 
útesy. Stretnúť tu možte tisícky živočíšnych dru-
hov aj preto je Sahl Hasheesh celoročným rajom 
pre milovníkov vodných športov, predovšetkým 
potápania a šnorchlovania.

Soma Bay
Na malebnom polostrove, ktorý je z troch strán 
obmývaný morom, približne 50 km na juh od 
Hurghady, sa nachádza Soma Bay. K jeho hlav-
ným prednostiam patria krásne piesočné pláže s 
pozvoľným vstupom do mora vhodné pre rodiny 
s deťmi a nádherné tyrkysové more s jedinečným 
podmorským životom. Soma Bay je rajom pre mi-
lovníkov vodných radovánok - potápania, šnorch-
lovania či windsurfingu. Pri budovaní tohto jedi-
nečného letoviska sa nezabudlo ani na špičkové 
18-jamkové golfové ihrisko, nachádzajúce sa na 
najvyššom mieste polostrova Soma Bay.

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 99.966.999
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 stredisko Hurghada, 
pokojnejšie letoviská Makadi Bay a Sahl 
Hasheesh a milovníkmi vodných špor-
tov vyhľadávanú zátoku Soma Bay.

Exkluzívne 5* hotelové komplexy s kva-
litnými službami a animačným progra-
mom, 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, Sahl Hasheesh a Soma Bay. Červené 
more sa tu ukazuje vo svojej plnej kráse 
a fascinujúcimi farbami potvrdzuje svo-
ju 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.

Luxor Egyptské pyramídy
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Poloha: obľúbený rezort nachádzajúci sa cca 
8 km od centra letoviska • pri dlhej promenáde 
s barmi, kaviarňami, reštauráciami a obchodík-
mi • areál hotela ústi pri vlastnej pláži

Ubytovanie: v 3-podlažných vilkách s výhľa-
dom na bazén alebo do exotickej záhrady • 
štandardne vybavené 2-lôžové izby s mož-
nostou 2 prísteliek •  trezor •  telefón •  SAT TV 
•  minibar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s WC) • wifi (za poplatok) • balkón ale-
bo terasa  • výhľad na more (za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • zmenáreň a bankomat • le-
kár (za poplatok) • konferečná miestnosť • wifi 
v priestoroch lobby zdarma • lekáreň • hlavná 
reštaurácia a reštaurácia na pláži • reštaurácie 
a´la carte (za poplatok) • niekoľko barov • 2 
bazény (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) 
• detské ihrisko • detský klub • obchodíky so 
suvenírmi • práčovňa a čistiareň • Health Club 
(sauna, parný kúpeľ, masáže) za poplatok

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: vlastná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora (ležadlá, osušky a slnečníky 
zdarma) • vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis •  tenis •  plážový 
volejbal •  fitnes •  aerobik •  šipky •  denné a 
večerné hotelové animácie 

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

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • možnosť večere v a´la  
carte rešaurácii 1 x za pobyt (nutná rezervá-
cia) • vybrané alko- a nealkoholické nápoje, 
voda, káva, čaj a občerstvenie v baroch po-
čas dňa • ležadlá, osušky a slnečníky zdarma 
• hotelové animácie • fitness • vybrané špor-
tové aktivity 

Cenník » 61

Hilton  
Hurghada Resort hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www3.hilton.com

Naša mienka: do ponuky egyptských hotelov 
sme opätovne zaradili  vyhľadávaný Hilton Hur-
ghada Resort. Na každom kroku vás bude obklo-
povať vysoká profesionalita personálu, ktorý vám 
s úsmevom vyplní všetky priania. Príjemnú atmo-
sféru vašej dovolenky znásobia all inclusive služby 
s pestrou ponukou špecialít domácej i medziná-
rodnej kuchyne, exotická záhrada ústiaca na krás-
nu piesočnatú pláž ponúkajucu relax i  športové 
vyžitie, či návšteva neďalekého centra Hurghady.

tugHurghada
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Poloha: komplex ústiaci priamo pri širokej a 
dlhej pláži v Makadi Bay •  30 km od medziná-
rodného letiska Hurghada 

Ubytovanie:  2-lôžkové izby s možnosťou  
2 prísteliek • SAT-TV • telefón •  klimatizácia • 
trezor •  minibar  (denne fľaša vody zdarma) • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa, WC) • wifi (za 
poplatok) • balkón alebo terasa s posedením 
• izby deluxe situované na morskú stranu (za 
príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: niekoľko 
2- až 3-podlažných budov  • priestranná recep-
cia • hlavná reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie  
•  reštaurácia na pláži • beduínska kaviareň • nie-
koľko barov • 5 bazénov (2 pre deti) •  nákupná 
arkáda •  detský klub • telocvičňa • za poplatok: 
kúpele, kozmetika, kaderníctvo, masáže, sauna 
• práčovňa a čistiareň (za poplatok) • wifi v 
priestoroch recepcie • zmenáreň 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: rozľahlá hotelová pláž s nádherným 
pieskom a koralovým podložím •  súkromné 
380 dlhé mólo •  slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zdarma • plážový bar a reštaurácia 

Šport a  zábava: stolný tenis • minifutbal • 
plážový volejbal • vodný aerobik • denné a ve-
černé hotelové animácie pre deti i dospelých 
• tenis (za poplatok) • minigolf (za poplatok) • 
diskotéka • možnosť vodných športov na pláži

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

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov •  možnosť večere v a´la 
carte reštaurácii 1x za pobyt •  vybrané alko-a 
nealkoholické nápoje, káva, čaj v baroch po-
čas dňa • popoludňajšie občerstvenie • le-
žadlá, osušky a  slnečníky zdarma • wifi 
v priestoroch recepcie • animačný program • 
vybrané športové aktivity

Cenník » 61

Stella Di Mare  
Beach Resort & Spa hot. komplex  

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

Naša mienka: novinka v našej ponuke, vyhľadá-
vaný 5* hotelový komplex v prekrásnej hotelo-
vom areáli plnom zelene,  ponúka okrem svojej 
skvelej polohy výhodu bohatého dovolenkové-
ho vyžitia so širokým výberom aktivít. Milovníci 
šnorchlovania iste ocenia blízky útes, ponúkajúci 
zážitok pozorovnia podmorského sveta. Tento 
vynikajúci hotel so servisom a službami na vyso-
kej úrovni iste nesklame ani náročnejších klien-
tov. 

tzh Makadi Bay
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Poloha: v pokojnom letovisku Soma Bay, cca 
45 km od Hurghady • pri vlastnej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora • hotelo-
vý autobus do Hurghady (za poplatok) 

Ubytovanie: luxusne vybavené priestranné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek •  in-
dividuálne nastaviteľná klimatizácia •  LCD SAT 
TV •  minibar (naplnenie za poplatok) •  trezor •  
telefón •  vlastné príslušenstvo  (kúpeľňa s WC, 
sušič vlasov) • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: impo-
zantná vstupná hala s recepciou a posedením 
• lobby bar • zmenáreň a bankomat • internet 
(za poplatok) • konferenčné centrum • lekár • 
nákupná arkáda • hlavná reštaurácia s detským 
kútikom • reštaurácia na pláži • talianska a bar-
becue a´la carte reštaurácia • viacerov barov na 
pláži a pri bazénoch • 3 bazény (ležadlá, osušky 
a slnečníky zdarma) • detský bazén a ihrisko

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodným aj pre rodiny s 
deťmi  • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma

Šport a  zábava: plážový volejbal a futbal •  
stolný tenis • tenis (osvetlenie za poplatok) • 
wellness centrum: sauna, parný kúpeľ, jacuzzi 
a masáže (za poplatok) • fitness • biliard  (za 
poplatok) • šípky • boccia • hotelové animácie • 
aquapark s tobogánmi • windsurfing centrum 
(za poplatok) 

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

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • ľahké občerstvenie, 
nápoje a zmrzlina v hotelom vyhradených 
hodinách • ležadlá, osušky a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • trezor • denný a večerný 
animačný program • vybrané športové akti-
vity • hotelový aquapark s tobogánmi

Cenník » 62

Caribbean  
World Soma Bay hotelový komplex

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

Naša mienka: 5* resort Carribean World nájdete 
v menšom letovisku Soma Bay, ktoré je ideálne 
na prežitie pokojnej, no luxusnej dovolenky plnej 
komfortu a kvalitných služieb. Rozprávkový hote-
lový areál ústí priamo pri vlastnej pláži so zlatistým 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora, kde sa 
môžete oddávať relaxu a horúcim slnečným lú-
čom. Pre aktívnych dovolenkárov je pripravená 
bohatá ponuka športových a zábavných aktivít .

tuhSoma Bay
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Poloha: nachádza sa medzi letoviskami Hur-
ghada a El Gouna • cca 10  km od El Gouny • 
cca 20 km od letiska • pri prekrásnej pláži 

Ubytovanie: štandardné elegantne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • väčšie 
rodinné izby (za príplatok) •  klimatizácia • tre-
zor • telefón • minibar (denne dopĺňaný vodo-
vu) • SAT TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
WC, sušič vlasov) • balkón, resp. terasa • wifi (za 
poplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: komplex 
budov v hotelovej záhrade • vstupná hala s re-
cepciou • 7 reštaurácií (1 z nich 24 hodín den-
ne)  • 9 barov • Mini a Junior Klub  • 6 bazénov 
•  telocvičňa • Aquapark so šmykľavkami a to-
bogánmi • práčovňa a čistiareň (za poplatok) 
• zmenáreň • welnes centrum: masáže, sauna, 
vírivka (za poplatok) • salón krásy a kaderníctvo 
(za poplatok)  • wifi (v lobby zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s koralovým 
podložím a  mólom priamo pri hoteli • slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky zdarma • plážový 
bar • sprchy 

Šport a  zábava: stolný tenis • badminton •  
šípky •  minigolf •  šachy •  biliard (za poplatok) 
•  plážový futbal a volejbal •  tenis •  tenis • po-
silňovňa • minigolf • šipky •boccia • biliard (za 
poplatok) • telocvičňa • aerobik • joga • detský 
klub a detské kino •  hotelové animácie •  disko-
téka •  vodné športy na pláži  

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

lov vrátane nealkoholických a miestnych al-
koholických nápojov • občerstvenie a nápo-
je vo vyhradenom čase (snacky, ovocie, 
koláčiky, zmrzlina) • popoludňajšia káva a čaj 
• a´la carte reštaurácie•  ležadlá, osušky a sl-
nečníky • plážový bar 

Cenník » 61

Golden  
Beach Resort hotelový komplex  

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.goldenbeachresort.net

Naša mienka: Naša novinka, hotelový komplex 
Golden Beach Resort, ponúka všetko, na čo si len 
spomeniete a pobyt v ňom bude jedinečným a 
neopakovateľným zážitkom. Krásna pláž, služ-
by na vysokej úrovni, skvelý animačný program 
či chutná strava a nádherný areál s bazénovým 
komplexom a Aquaparkom - to všetko je záru-
kou, že komfort a maximálne pohodlie vás budú 
obklopovať na každom kroku.

tuh Hurghada
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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, WC • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa • priestran-
nejšie 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 » 60

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
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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 »62

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. 
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Poloha:Hotel je situovaný na okraji Hurghady 
na ploche 22 000 m2 • cca 2 km od časti Dahar 
• cca 10 km od letiska v Hurghade 

Ubytovanie: Štandardné 2-lôžkové izby s 
možnosťou prístelky • individuálne nastaviteľ-
ná klimatizácia • telefón • SAT TV • wifi (za po-
platok) • trezor • minibar (za poplatok) • rýchlo-
varná konvica• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a 
WC, sušič vlasov) • balkón 

Vybavenie hotelového komplexu:  Vstup-
ná hala s recepciou • hlavná reštaurácia „El 
Khyam“ • 2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt 
v cene)• BBQ kútik • pizzeria (za poplatok) • 
bar pri bazéne • kaviareň otvorená 24 hod • 
orientálna kaviareň • plážový bar •  disco bar • 
2 bazény z toho 1 z nich s vyhradenou časťou 
pre deti • detský klub a detské ihrisko • nákupná 
arkáda • health club – fitness, sauna jacuzzi, tu-
recké kúpele, masáže (za poplatok) • bankomat 
• zmenáreň • služby práčovne a čistiarne • lekár 
(na vyžiadanie) • internet a wifi (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  široká a priestranná piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do vody s koralovým 
podložím (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) 
• cca 50 m od brehu nádherný koralový útes 
vhodný na šnorchlovanie  

Šport a  zábava: denné športové animácie • 
vodné a plážové športy • stolný tenis • detská 
diskotéka • večerné show • potápačské cen-
trum a Aqua centrum (za poplatok) • biliard (za 
poplatok) • minigolf (za poplatok)

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

lov vrátane nápojov • polnočné občerstve-
nie • zmrzlina pre deti • detské menu • káva a 
čaj • miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje a občerstvenie v časoch stanove-
ných hotelom • animačný program • slneční-
ky, ležadlá, plážové osušky 

Cenník » 60

Sea Star  
Beau Rivage hotelový komplex

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

Naša mienka: 5* hotel Vám vo svojom areáli po-
skytne kvalitné ubytovanie a služby za priaznivú 
cenu. Odporúčame všetkým vekovým kategóri-
ám, nadšencom vyhrievania sa pod egyptským 
slnkom na pláži, milovníkom šnorchlovania ako 
i klientom, ktorí chcú stráviť svoju dovolenku v 
blízkosti centra diania starej časti Hurghady – Da-
har. Ten Vás počas večernej prechádzky vtiahne 
do sveta typických egyptských obchodníkov a 
bazárov, kde sa oplatí zjednávať. 

tugHurghada  
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Poloha: v južnej časti obľúbeného letoviska 
Hurghada • pri vlastnej pláži • v blízkosti pro-
menády s obchodíkmi a kaviarňami • cca  13 
km od obchodného centra Sakkala 

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 2 prísteliek • individuálne nasta-
viteľná klimatizácia • telefón • trezor • minibar 
(za poplatok) • SAT TV • kúpeľňa so sprchou 
a WC • sušič na vlasy • balkón, resp. terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: hlavná 
budova a viacero 2- a  3-podlažných ubyto-
vacích častí • recepcia s posedením • lobby 
bar • lekár (na vyžiadanie) • hlavná reštaurá-
cia • reštaurácie a la carte • 3 bazény (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma) • bar pri bazéne • 
Grill bar • Sunset bar • plážový bar s terasou • 
detský bazén • detské ihrisko a detský klub • 
internetový kútik (za poplatok) • wifi vo verej-
ných priestoroch (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s  umelou lagúnou 
a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, 
osušky a slnečníky (zdarma) • menší koralový 
útes

Šport a  zábava: stolný tenis • celodenné 
hotelové animácie: aerobik, vodné pólo, 
plážový volejbal, strečing, futbal • večerný 
program • fitnes • potápačské centrum a 
vodné športy na pláži (za poplatok) • hotelo-
vý aquapark s tobogánmi (zdarma) 

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

lov vrátane miestnych alkoholické a neal-
koholických nápojov • občerstvenie a  ná-
poje počas dňa v baroch hotelového 
rezortu • popoludní čaj, káva a koláčiky • 
ležadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch i 
na pláži zdarma • hotelový aquapark zdar-
ma • animácie 

Cenník » 61

Desert Rose hotelový komplex

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

Naša mienka: tento príťažlivý dovolenkový re-
zort je obklopený exotickou záhradou, ktorú vy-
pĺňajú 3 bazény určené na šport, relax aj zábavu. 
Rozľahlý a udržiavaný hotelový areál ústiaci na 
piesočnatú pláž s morskou lagúnou a s pozvoľ-
ným vstupom do vody, ktorý určite ocenia rodiny 
s deťmi, vám počas dovolenkových dní poskyt-
ne dostatok vytúženého oddychu i aktívny relax 
a pestré športové vyžitie. O zábavu vás aj vašich 
ratolestí bude postarané v hotelovom aquapar-
ku so šmykľavkami a tobogánmi či počas zábav-
ných či športových aktivít, ktoré pre vás pripravili 
hoteloví animátori. 

tuh Hurghada

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Abu Dhabi

Fujairah

Dubaj

Ras Al Khaimah

Dubaj
Najväčším turistickým lákadlom a nákupným rajom 
je Dubaj, jeden z emirátov v SAE. Mesto Dubaj je 
neobyčajným miestom na  severe Arabského po-
lostrova, ktoré rozdeľuje morský záliv The Greek 
na  dve hlavné časti: Bur Dubaj a  Deira. Rozkladá 
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 vy-
prahnutého pohoria Hajar prechádza do  dún 
červeného piesku a  končí v  tyrkysovo modrom 
mori. Nájdete tu púšť, more, hory aj úrodné 
údolia. Ras Al Khaimah susedí s  Ománom, ktorý 
zaberá severný polostrov Musandam – ideálne 
miesto na  pozorovanie delfínov a  veľrýb. 
Vďaka strategickej polohe pri Harmuzskom pri-
eplave má 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. Samotné 
staré mesto nie je veľmi veľké, ale určite stojí 
za  pozornosť. Nájdete tu okrem iného tradičné 
obchodíky a  stánky s  klasickým sortimentom, 
ako sú koberce, látky, šperky, voňavky a ďaľšie su-
veníry. V porovnaní s ostatnými emirátmi tu nie je 
toľko turistov a  tiež ceny sú o  niečo priaznivejšie. 
Od februára 2018 sa  Ras Al Khaimah môže 
pýšiť najdlhšou zipline dráhou na svete., ktorú 
si užijú najmä turisti vyhľadávajúci adrenalín.

Fujairah
Je jediný emirát zo SAE, ktorého pobrežie je iba v 
Ománskom zálive na východe krajiny. Tým, že je 
prevažne hornatý, má viac priemerných zrážok ako 
ostatné emiráty. Fujairah však s možnosťami ako 
stráviť nezabudnuteľnú dovolenku isto nezaos-
táva za ostatnými. A to napríklad vďaka mešite Al 
Bidyah, ktorá je tou najstaršou v celých SAE. Taktiež 
možno podniknúť výlety do malebných kaňonov, 
zúčastniť sa kultúrnych podujatí či dni plné po-
hody stráviť pri mori v podobe potápania sa a 
šnorchlovania . To všetko, ale i viac, Fujairah ponúka.

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, 
miestom, ktoré nikdy nespí, a 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 kul-
túrne tradície, ostrovy v  tvare paliem, 
mrakodrapy, luxusné hotely so služ-
bami na  špičkovej úrovni, krištáľovo 
modré more, pláže s  bielym pieskom, 
luxusné golfové ihriská, majestátne 
hory, výlety do  slnkom zaliatej púšte, 
nezabudnuteľné potápanie, lyžovanie 
na  piesočných dunách, moderné ar-
chitektonické stavby, luxusné obcho-
dy s  odevmi, šperky, miestna exotická 
kuchyňa a  mnoho ďalšieho. To všetko 
vám môžu Spojené arabské emiráty 
dopriať a prežijete tak fantastickú dovo-
lenku, na ktorú sa nezabúda. 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, po-
važované 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, je to vskutku to pravé. Zabudnite 
na preplnené pláže, v arabských emirátoch 

to nehrozí! Je tu pokoj, nádherné pláže 
a naviac s príjemnou obsluhou. 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 zrekonštruovanom bloku hote-
lového areálu • SAT TV • klimatizácia • trezor 
(zdarma) • kúpeľňa s  príslušenstvom • sušič 
na vlasy • balkón, resp. terasa • možnosť prí-
pravy kávy a čaju na izbe • minibar (vybrané 
položky zdarma) • wifi na izbe (zdarma) 

Vybavenie hotelového komplexu: 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 • 
detské ihrisko • aerobik • plážový volejbal • 
športové aktivity na pláži a vodné športy (za 
poplatok) • hotelové animácie

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou chutných švéd-

skych stolov vrátane nápojov • lokálne al-
koholické, miešané a nealkoholické nápoje 
v baroch hotela vo vybraných hodinách • v 
pool bare popoludňajšie snacky (pizza, 
burgery, šaláty...) • káva, čaj a koláče vo vy-
hradenom čase v areáli hotela • nočný 
snack • plážové osušky • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži  

Cenník » 63

BM Beach Resort hotelový komplex

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

Naša mienka: príjemný hotelový komplex BM 
Beach Resort poznáte z minulých sezón pod ná-
zvom Smartline Beach Resort. Jeho vynikajúce 
služby a bezprostredná blízkosť nádhernej 800 
m dlhej hotelovej pláže vás uchvátia svojou vý-
nimočnou krásou. Atraktívnym vodným parkom, 
bohato prestretými bufetovými stolmi a profesi-
onálnymi službami budete hýčkaní počas celého 
pobytu. Na tomto výnimočnom mieste sa stane 
z každého vášho dňa jedinečný zážitok.

tyhRas Al Khaimah
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n
Poloha: hotel leží priamo pri piesočnatej 
pláži  • je situovaný na  turisticky známom a 
obľúbenom ostrove Marjan Island • iba 15 mi-
nút jazdy od centra letoviska Ras Al Khaimah 
• v blízkosti sa nachádza nákupné centrum Al 
Hamra Mall

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1-2 prísteliek • minibar • 
trezor • TV • telefón • žehlička a žehliaca do-
ska • klimatizácia • wifi pripojenie (zdarma) • 
možnosť prípravy kávy na izbe • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušičom na vlasy) • balkón • izby s výhľa-
dom na more (za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu:  
priestranná a moderne zariadená vstupná 
hala s recepciou • kaviareň a lobby bar • pool 
bar • plážový bar • hlavná hotelová reštaurá-
cia • 2 a‘la carte reštaurácie • vonkajší bazén 
a detský bazén • detský klub • detské ihrisko • 
spa centrum • posilňovňa

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna, 450 m dlhá piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora v tesnej blíz-
kosti hotela • športové aktivity na pláži a vod-
né športy (za  poplatok) • ležadlá, slnečníky 
na pláži a plážové osušky (zdarma)

Šport a zábava: fitness • detské ihrisko • mi-
niklub so športovými a zábavnými aktivitami 
pre deti • spa centrum • pestrá ponuka vod-
ných športov (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých 

a  chutných švédskych stolov vrátane ná-
pojov • vybrané nealkoholické a alkoholic-
ké nápoje v pool bare, lobby bare a hlavnej 
hotelovej reštaurácii vo vyhradených hodi-
nách • plážové osušky • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži

Cenník » 64

Hampton by Hilton Marjan 
Island hotelový komplex  
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hilton.com

Naša mienka: Otvára vám brány úplne nový ho-
tel Hampton. Ihneď pri vstupe budete okúzlení 
jeho dychvyrážajúcou architektúrou. Originálny 
terasovitý exteriér vám ponúkne viacero foriem 
pravého dovolenkového oddychu. Stačí si iba 
vybrať, či čas budete tráviť slnením, športovými 
aktivitami alebo čítaním knihy pri lahodnej káve. 
Hampton vás poteší i svojimi vnútornými priestor-
mi, ktoré sú zariadené vkusne, moderne a štýlovo. 
Tak neváhajte a poďte sa doň s nami pozrieť!

tyh Ras Al Khaimah
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Poloha: luxusný komplex známej hotelovej 
siete Hilton sa nachádza v  letovisku Ras Al 
Khaimah • na nádhernej 650 m dlhej piesoč-
nej 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  nákupné centrum Manar 
Mall • v  blízkosti golfové ihrisko a tiež naj-
dlhšia zipline dráha na svete

Ubytovanie: elegantne zariadené 2–lôžko-
vé luxusné izby s možnosťou 1- 2 prísteliek • 
wifi pripojenie je vo všetkých izbách (za po-
platok) • individuálne regulovateľná klima-
tizácia • kúpeľňa s  príslušenstvom • sušič 
na vlasy, župan • LCD TV • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe • žehlička a žehliaca do-
ska • trezor • minibar (za poplatok) • pohodl-
né sedenie na balkóne s nádherným výhľa-
dom • možnosť izieb s  výhľadom na  more 
(za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: luxus-
ný hotel so zaujímavou výzdobou v  štýle 
čokoládových koláčikov cookies • hotel je 
výnimočný tým, že koláčiky cookies s  je-
dinečnou receptúrou dostanete na  priví-
tanie na  recepcii hotela • hotel pozostáva 
z  hlavnej budovy a  priľahlých krásnych vi-
liek • priestranná vstupná hala s  recepciou 
v  hlavnej budove • hotel sa môže pochvá-
liť jedným z najlepších spa centier v celých 
emirátoch (7 liečebných a  oddychových 
miestností, sauna, parné sauny, whirpo-
ol, masáže) • 24-hodinové fitness centrum 
s najmodernejším zariadením • 7 reštaurácií 
a barov (hlavná reštaurácia Al Marjan, kde sa 
podáva vynikajúca svetová kuchyňa a lokál-
ne špeciality, Sho Fee lounge - bar s  arab-
skými snackmi a  shishou, Lobby Lounge - 
kde sa servírujú snacky, káva, čaj a  nápoje, 
Brasserie - európska kuchyňa excelentnej 
kvality, Vespa ristorante - štýlová talianska 
reštaurácia s prvotriednymi receptami, The 

Hilton Double Tree 
Marjan Island hotelový komplex

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

Naša mienka: exkluzívny Double Tree rezort 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. Už po chvíli vašej prítomnosti v Double 
Tree si budete istí, že ste si vybrali správne.

vRas Al Khaimah

animácieanimácie

hotelovéhotelové
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Anchore Pub - skvelé miesto na  relaxáciu, 
kde si vychutnáte kvalitné vína a  dobré 
jedlo • Boardwalk - pool bar - ideálne miesto 
pre občerstvenie s čerstvými džúsmi a ne-
alkoholickými kokteilmi) • herňa • 5 bazé-
nov, z  toho 2 sú určené špeciálne pre deti 
• obchod so suvenírmi • business centrum 
• zmenáreň • klientské centrum • animačné 
programy pre deti i dospelých • ležadlá a sl-
nečníky na pláži i pri bazéne zdarma • wifi 
v priestoroch lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri hoteli nádherná 650 m 
dlhá biela piesočná 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 • v blízkosti 
golfové ihrisko 

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov • káva, 
čaj, čokoláda, voda, nealkoholické nápoje, 
džúsy, pivo, alkoholické nápoje miestnej 
výroby, víno, kokteily v hotelom vyhrade-
ných hodinách (12:00-00:00) • hotelové 
animačné programy pre deti i dospelých • 
detský miniklub od 4 - 12 rokov • plážové 
osušky • slnečníky a ležadlá pri bazéne a 
na pláži 

Cenník » 64

tyh

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: tento príjemný hotelový rezort sa 
nachádza na  východnom pobreží emirátov 
• je zasadený medzi impozantné vrchy Hajar 
Mountains a  Ománsky záliv • má skutočne 
skvelú polohu, keďže sa rozprestiera  pria-
mo na  krásnej súkromnej piesočnatej pláži 
Al Aqah • leží asi 15 km od malebnej  rybár-
skej dedinky Dibba • 45 km od  letiska Fujai-
rah • jedinečné mesto Dubaj, známe svojou 
unikátnou architektúrou luxusných budov a 
tiež mnohými miestami a atrakciami, ktoré 
nemáte možnosť vidieť a zažiť nikde inde, je 
vzdialené iba cca 90 min. autom

Ubytovanie: priestranné, elegantné a kom-
fortne zariadené izby v  marockom štýle • 
možnosť jednej alebo dvoch prísteliek • SAT 
TV • klimatizácia • minibar (za poplatok) • tre-
zor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou, WC) • možnosť prí-
pravy kávy a čaju na izbe • wifi • balkón alebo 
terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: príjem-
ne zariadená vstupná hala s recepciou • v ho-
telovom komplexe sa nachádzajú 4 reštaurá-
cie: Al Majlis - hlavná reštaurácia ponúkajúca 
špeciality domácej arabskej i medzinárodnej 
kuchyne, plážová reštaurácia Bahari Grill, pa-
názijská reštaurácia Sensasia a reštaurácia La 
Cucina s talianskou kuchyňou • Al Moltaqa 
- celodenný bar a  kaviareň s  priestrannou 
terasou a výhľadom na bazén • nočný klub 
Bliss Disco • krásna a veľká hotelová záhrada 
s tropickou vegetáciou • zmenáreň • obchod 
so suvenírmi • možnosť prenájmu auta • sa-
lón krásy pre ženy • fitness centrum • jacuz-
zi a  wellness centrum so suchou a  parnou 
saunou • komplex bazénov • detský bazén 
• detský kútik a miniklub • tenisové kurty 
s nočným osvetlením • centrum potápania a 
mnohé možnosti športového vyžitia v podo-
be vodných športov na pláži • pestrá ponuka 
hotelových animačných programov pre deti 
i dospelých počas dňa i večer

Iberotel Miramar Al Aqah 
Beach Resort hotelový komplex

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

Naša mienka: priamo na krásnej piesočnatej plá-
ži, medzi panorámou majestátneho pohoria Al 
Hajar a krištáľovými vodami Ománskeho zálivu sa 
rozprestiera obľúbený rodinný rezort - Miramar 
Al Aqah Beach postavený v  orientálnom štýle. 
Okrem luxusného ubytovania, vynikajúcej stravy, 
kvalitných služieb a priam rozprávkového areálu 
s čarovnou záhradou ponúka i nespočetné mož-
nosti ako príjemne stráviť tú najúžasnejšiu dovo-
lenku. Nechajte sa hýčkať v jeho náručí!

vFujairah
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri hoteli sa nachádza súk-
romná, 200 metrov dlhá piesočnatá pláž Al 
Aqah s pozvoľným vstupom do mora, vhod-
ná i  pre neplavcov a  malé deti • ležadlá, sl-
nečníky a plážové osušky (zdarma) • plážový 
bar Bahari • pestrá ponuka vodných atrakcií 
a športov (za poplatok)

Šport a  zábava: exkluzívne wellness  cen-
trum s vnútorným bazénom a saunou • 
jacuzzi • vonkajší bazén • detský bazén • 
detský klub pre deti od  4-12 rokov • teni-
sové kurty • potápačské centrum •  cen-
trum vodných športov na pláži • biliard • 
stolný tenis •  lukostreľba • plážový volejbal 
• v  rámci balíka all inclusive je k  dispozícii 
spa centrum (okrem masáží) • plne zariade-
ná posilňovňa • pestré animačné programy 
pre deti i dospelých počas dňa i večerov vo 
forme rôznych zábavných a športových ak-
tivít • široká ponuka fakultatívnych výletov a 

exkurzií, počas ktorých máte možnosť vidieť  
i navštíviť tie najznámejšie a najzaujímavejšie 
miesta v Spojených arabských emirátoch 

all inclusive chutné raňajky, obedy 
a  večere servírované 

v  hlavnej hotelovej reštaurácii Al Majlis 
formou bohatých švédskych stolov vráta-
ne nápojov • nealkoholické nápoje: káva, 
čaj, balená voda, džús, sladené nápoje 
(cola, fanta, sprite) • alkoholické nápoje: 
víno a pivo • zmrzlina pre deti do 12 rokov 
podávaná pri bazéne od  11:.00 hod. až 
do západu slnka • medzinárodné hotelo-
vé animačné programy pre deti i dospe-
lých • plážové osušky • ležadlá a slnečníky  
pri bazéne i na pláži 
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Viac fotografií nájdete na našich weboch
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