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Je to tu, milí zákazníci. 

Pripravili sme pre vás náš historicky prvý 
katalóg v tlačenej podobe. Nájdete v ňom 
špeciálne ponuky za atraktívne ceny, ktoré 
pre vás starostlivo vybral náš tím. Vyberať si 
môžete z klasických all inclusive dovoleniek, 
poznávacích zájazdov, “city break” alebo 
plavieb loďou. Nezáleží, či chcete ujsť pred 
tuhou zimou do teplej exotiky alebo či plá-
nujete dovolenku pri mori počas leta. S nami 
môžete ísť jednoducho kamkoľvek. 
Prajeme vám príjemné listovanie. 

Richard Homer
Product manager Dovolenka.sme.sk 
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Ischia

ÚVOD
Taliansky ostrov sopečného pôvodu 
Ischia je vzdialený približne 30 km od 
Neapolu. Je známy pre svoje termálne 
pramene, krásnu prírodu a okolité 
more. Medzi najstaršie pramene patrí 
Casamicciola, na severnej strane ostro-
va.  Významným obchodným mestom 
ostrova je pobrežné mesto Ischia, 
hlavne jeho moderná časť Ischia Porto. 
Historická časť mesta Ischia Ponte sa 
sústreďuje okolo mosta, ktorý spája os-
trov s pevnosťou Castello Aragonese.

ČO VIDIEŤ
Za návštevu na ostrove stojí Aragonský 
hrad, najvyšší vrch Monte Epomeo, 
dedinka Fontana či botanická záhrada 
Giardini Ravino a tradičná veža Il 
Torrione v meste Forio. Na ostrove patrí 
k obľúbeným miestna pláž, ktorá sa 
nachádza medzi dvomi horami v zálive 
Saint Montano a ktorej morská voda je 
plytká a takmer horúca.

POČASIE
Najteplejšie mesiace na ostrove sú jún 
až september, kedy sa denná priemer-
ná teplota pohybuje od 26 °C do 
30 °C, pričom klasické letné mesiace 
ako júl a august dosahujú najvyššie 
teploty. V zimných mesiacoch je na 
Ischii v priemere 11 °C  až 15 °C. 

TALIANSKO2
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POLOHA                                                                                                   
• hotel sa nachádza neďaleko pláže 
Citara • uprostred prekrásnej tropickej 
záhrady • 5 km od mesta Forio • 14 
km od mesta Ischia
                                                                                                                    
POPIS  
• hotelový komplex skladajúci sa z 
hlavného areálu a prístavieb • 3 ter- 
málne bazény • slnečná terasa (le-
žadlá a slnečníky zdarma) • vnútorný 
termálny bazén • wellness centrum

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Annex • v prístavbách od 
300 m do 500 m od hlavného areálu 
• tradične zariadené izby • TV/SAT • 
kúpeľňa s WC • fén • balkón alebo 
terasa • možnosť max. 2 prísteliek

STRAVOVANIE  
• polpenzia: kontinentálne raňajky for-
mou bohatého bufetu • večere formou 
servírovaného 3-chodového                                  
servírovaného menu a bohatého 

šalátového bufetu • možnosť doplatku 
plnej penzie

PLÁŽ
• piesočnatá pláž Citara je vzdialená 
500 m od hotela • shuttle servis ho-
telovým mikrobusom na pláž zdarma 
• termálne Poseidónové záhrady sa 
nachádzajú na pláži Citara  

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• transfer
• ubytovanie v izbe typu Annex
• polpenziu
• služby slovenského delegáta
• shuttle servis na pláž

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

Park Hotel Terme Mediterraneo
★★★+

CENY UŽ 

OD 399 €

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 / 11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
marec – október

VRÁTANE POPLATKOV



POLOHA                                                                                                   
• hotel sa nachádza na okraji mesta 
Forio • v blízkosti zálivu Citara a pláže 
Cava dell’Isola • uprostred veľkého 
areálu s termálnymi bazénmi • 13 km od 
mesta Ischia • Hotel Parco San Marco 
tvorí spoločný komplex s hotelom Royal 
Palm Terme

POPIS  
• 4 termálne bazény (v zimnom období 
3) • slnečná terasa (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • kvalitné wellness centrum s 
možnosťou procedúr • reštaurácia s pa-
noramatickým výhľadom na pláž Citara

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • tradične zariade-
né izby • TV/SAT • kúpeľňa s WC • fén 
• balkón alebo terasa • možnosť 
2 prísteliek

STRAVOVANIE  
• polpenzia: kontinentálne raňajky for-
mou bohatého bufetu • večere formou 
servírovaného 3-chodového servíro-
vaného menu a bohatého šalátového 
bufetu • možnosť doplatku plnej penzie

PLÁŽ
• piesočnatá pláž Citara je vzdialená 
300 m od hotela (5–10 minút chôdze) 
• shuttle servis hotelovým mikrobusom 
na pláž zdarma • termálne Poseidónové 
záhrady sa nachádzajú na pláži Citara  

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu

• letiskové poplatky 
• transfer
• ubytovanie v izbe typu Standard
• polpenziu
• služby slovenského delegáta
• shuttle servis na pláž

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

Parco San Marco
★★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel sa nachádza v časti Forio-Panza 
• v blízkosti centra mestečka Panza • 
neďaleko zátoky Sorgeto • 20 km od 
mesta Ischia • 7 km od mesta Forio 
• 3 km od mesta Sant’ Angelo

POPIS  
• 1 vonkajší termálny bazén • slnečná 
terasa (ležadlá a slnečníky zdarma) • 
reštaurácia s panoramatickým výhľadom 
na polostrov Sant’ Angelo

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • tradične zaria-
dené izby v ischijskom štýle • TV/SAT 
• kúpeľňa s WC • fén • balkón alebo 
terasa • možnosť 2 prísteliek

STRAVOVANIE  
• polpenzia: kontinentálne raňajky for-
mou bohatého bufetu • večere formou 
servírovaného 3-chodového menu a 
bohatého šalátového bufetu • možnosť 
doplatku plnej penzie

PLÁŽ
• pláž Sorgeto je vzdialená 10 minút 
chôdze od hotela • piesočnatá pláž 
Sant’ Angelo je vzdialená 3 km od hote-
la • piesočnatá pláž Citara je vzdialená 
3 km od hotela • kamenistá zátoka Sor-
geto • termálne Poseidonové záhrady 
sa nachádzajú na pláži Citara • k pláži 
Citara a Sant’ Angelo premáva hotelový 
shuttle bus  

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku

• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• transfer
• ubytovanie v izbe typu Standard
• polpenziu
• služby slovenského delegáta

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

Maremonti
★★★

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 / 11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 
OD 459 €

VRÁTANE POPLATKOV

CENY UŽ 
OD 359 €

VRÁTANE POPLATKOV

TALIANSKO4

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 / 11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
marec – október



POLOHA                                                                                                   
• hotel sa nachádza 200 metrov od 
piesočnatej pláže Citara, na okraji 
mesta Forio • centrum mesta Forio sa 
nachádza 2 km od hotela • 12 km od 
centra mesta Ischia Porto
                                                                                                                    
POPIS  
• 1 vonkajší termálny bazén • sauna k 
dispozícii zdarma • slnečná terasa (le-
žadlá a slnečníky zdarma) • reštaurácia 
• detský kútik • hlavná budova a vedľaj-
šie budovy s izbami typu Standard

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • komfortne zaria-
dené izby • TV/SAT • kúpeľňa s WC 
• fén • balkón alebo terasa • možnosť 
2 prísteliek • možnosť doplatku za izby 
s výhľadom na more

STRAVOVANIE  
• polpenzia: kontinentálne raňajky for-
mou bohatého bufetu • večere formou 
bohatého 3-chodového servírovaného 
menu a bohatého šalátového bufetu 
• možnosť doplatku plnej penzie 
• kvalitné suroviny miestnej výroby

PLÁŽ
• pláž Citara sa nachádza 200 metrov 
od hotela Imperamare • ležadlá a 
slnečníky sú na pláži za poplatok (výška 
poplatku za ležadlá a slnečníky je pod-
mienená sezónnosťou)  

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu

• letiskové poplatky
• transfer
• ubytovanie v izbe typu Standard Annex
• polpenziu
• služby slovenského delegáta

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu
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CENY UŽ 
OD 459 €

VRÁTANE POPLATKOV

CENY UŽ 
OD 409 €

VRÁTANE POPLATKOV

Imperamare
★★★

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 / 11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
marec – október

POLOHA                                                                                                   
• hotel sa nachádza priamo pri piesoč-
natej pláži Citara, na okraji mesta Forio 
• centrum mesta Forio sa nachádza 
2 km od hotela • 12 km od centra mesta 
Ischia Porto
                                                                                                                    
POPIS  
• 1 vonkajší termálny bazén s vírivkou 
• slnečná terasa (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • reštaurácia • detský kútik 
• hlavná budova a vedľajšie budovy 
typu Annex

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard Annex • komfortne 
zariadené izby v ischijskom štýle • TV/
SAT • kúpeľňa s WC • fén • balkón 
alebo terasa • možnosť 2 prísteliek

STRAVOVANIE  
• raňajky: kontinentálne raňajky • mož-
nosť doobjednania polpenzie • večere 
formou servírovaného 3-chodového                                  
servírovaného menu a bohatého šaláto-
vého bufetu

PLÁŽ
• pláž Citara sa nachádza priamo pred 
hotelom Punta Imperatore • ležadlá a 
slnečníky sú na pláži za poplatok (výška 
poplatku za ležadlá a slnečníky je pod-
mienená sezónnosťou)   

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• transfer

• ubytovanie v izbe typu Standard Annex
• raňajky
• služby slovenského delegáta

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

Punta Imperatore
★★★★

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 / 11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
marec – október
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Santorini

ÚVOD
Santorini sa nachádza v Egejskom 
mori, na polceste medzi Krétou 
a Aténami. Je jedným z najznámejších 
gréckych ostrovov, na ktorom objavíte 
nehynúcu romantiku. Krásne more pri 
západe slnka, terasovité dedinky nad 
útesmi, typické modro-biele domčeky 
a pôsobivé piesočné pláže.

ČO VIDIEŤ
Ostrov rozpoznáte vďaka tvaru pripo-
mínajúci „croissant”. Ten vznikol pri 
veľkej sopečnej erupcii, ktorá spôsobila 
potopenie stredu ostrova. Slávna je 
kaldera, stále aktívna sopka, ktorá sa 
nachádza západne od ostrova. Okolo 
nej sa stáčajú výbežky, ktoré ponúkajú 
jedinečné výhľady. Santorini ponúka 
okrem romantiky aj kulinárske zážitky. 
Ochutnať tu môžete napríklad fazuľu 
fava alebo biele baklažány. K dobrému 
jedlu patrí dobré víno, napríklad miest-
na odroda Assirtiko. Medzi zaujímavé 

miesta na Santorini patrí hlavné mesto 
Fira, dedinka Oia, kláštor Profitis Ilias 
alebo maják Akrotiri. Medzi obľúbené 
pláže patrí napríklad červená pláž 
s jemným červenkastým pieskom.

POČASIE
Na Santorini je najteplejšie v lete, kedy 
sú priemerné denné teploty 26 °C. 
V mesiacoch jún, september a október 
je priemerná teplota cez 21°C. 
Najchladnejším mesiacom je január 
s priemerom 12 °C, najdaždivejšie 
mesiace sú december a január.



POLOHA                                                                                                   
• hotel Narkissos sa nachádza 70 met-
rov od čiernej piesočnatej pláže Kamari 
• 4 km od letiska na ostrove Santorini  
• 10 km od hlavného mesta Fira  
• v blízkosti hotela sa nachádza množ-
stvo obchodov, reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• jednoducho zariadený hotel s rodinnou 
atmosférou • ideálne útočisko pre 
oddych a relax • hotelový bar • hlavná 
budova • raňajková miestnosť • terasa

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • funkčne zariade-
né izby • TV/SAT • kúpeľňa s WC • fén 
• balkón alebo terasa • možnosť 
1 prístelky

STRAVOVANIE  
• raňajky: kontinentálne raňajky formou 
bohatého bufetu • možnosť doplatku 
za večere formou bufetu alebo serví-
rovaného menu (v závislosti od počtu 
klientov)

PLÁŽ
• piesočnatá pláž Kamari sa nachádza 
70 metrov od hotela Narkissos • ležadlá 
a slnečníky sú na pláži za poplatok 
(výška poplatku za ležadlá a slnečníky je 
podmienená sezónnosťou)  

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard 
• raňajky

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu
• transfer
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Narkissos Hotel
★★

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

STRAVA
raňajky

SEZÓNA
apríl – október

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

STRAVA
raňajky

SEZÓNA
apríl – október

POLOHA                                                                                                   
• hotel Villa Olympia sa nachádza 250 
metrov od piesočnatej pláže Perivolos 
• 10 km od letiska na ostrove Santorini 
• 10 km od hlavného mesta Fira 
• v blízkosti hotela sa nachádza množ-
stvo obchodov, reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• kvalitne zariadený hotel • vonkajší 
bazén • slnečná terasa • parkovisko • 
snack bar • bar • raňajková reštaurácia 
• krásna a udržiavaná záhrada • recepcia

UBYTOVANIE                                                                                             
• komfortne zariadené izby typu Stan-
dard • TV/SAT • kúpeľňa s WC • fén 
• mini chladnička • balkón alebo terasa 
• možnosť 1 prístelky

STRAVOVANIE  
• raňajky: kontinentálne raňajky formou 
bohatého bufetu • možnosť doplatku 
za večere formou bufetu alebo serví-
rovaného menu (v závislosti od počtu 
klientov)

PLÁŽ
• 250 metrov od piesočnatej pláže 
Perivolos • ležadlá a slnečníky sú na 
pláži za poplatok (výška poplatku za 
ležadlá a slnečníky je podmienená 
sezónnosťou)  

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard 
• raňajky

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu
• transfer

Villa Olympia
★★★

CENY UŽ 
OD 339 €

VRÁTANE POPLATKOV

CENY UŽ 
OD 479 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Mallorca

ÚVOD
Malorka je najväčší zo štyroch Baleár-
skych ostrovov. Leží v Stredozemnom 
mori, východne od pevninskej časti 
Španielska. Je obľúbenou turistickou 
destináciou pre krásne biele piesočné 
pláže, nádherne modré a čisté more 
a sviežu prírodu vo vnútrozemí ostrova.

ČO VIDIEŤ
Plážové letoviská sú dobre prispôsobe-
né pre rodiny s deťmi. Na pobreží mož-
no obdivovať pokojné dedinky 
a idylický vidiek. Severovýchodné po- 
brežie ponúka okrem pláží aj veľkolepé 
hory a sprístupnené jaskyne. V strede 
ostrova možno obdivovať úrodnú rovinu 
s mandľovými hájmi a veternými mly-
nmi. Na Malorke stojí za návštevu sa-
motné hlavné mesto Palma de Mallor-
ca, zámok Castell de Bellver alebo 
Marineland, veľké prímorské ZOO.

POČASIE
Počasie na Malorke je typicky stredo-
morské. Malorka má letá horúce a su-
ché. Môžete očakávať slnečné počasie 
s 12 –13 hodinami slnečného svitu. 
Priemerné denné teploty dosahujú 
24 – 26 °C s maximami okolo 30 °C. 
More má teplotu 24 – 26 °C.



POLOHA                                                                                                   
• hotel Palma Bay Club sa nachádza 
350 metrov od piesočnatej pláže S´Are-
nal • 12 km od medzinárodného letiska 
na Malorke • 16 km od hlavného mesta 
Palma de Mallorca • v blízkosti hotela 
sa nachádza množstvo obchodov, 
reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• funkčne zariadený rodinný hotel • von-
kajší bazén • hlavná budova a vedľajšie 
budovy • slnečná terasa • parkovisko 
• reštaurácie • bary • minigolf • udržiava-
ná záhrada • recepcia • tenisové kurty 
• detské ihrisko • sauna • vírivka

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard sa nachádzajú vo 
vedľajších budovách • TV/SAT • kúpeľňa 
s WC • fén • mini chladnička • balkón 
alebo terasa • možnosť 1 prístelky

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy, večere 
formou bufetu • snack • snack pri bare 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 10:00 do 23:00 • káva •  
zmrzlina

PLÁŽ
• 350 metrov od piesočnatej pláže 
S’Arenal • ležadlá a slnečníky sú na pláži 
za poplatok (výška poplatku za ležadlá a 
slnečníky je podmienená sezónnosťou)

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• služby all inclusive

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu
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Palma Bay Club
★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel Flamboyan & Caribe sa 
nachádza priamo na piesočnatej pláži 
Magaluf • 30 km od medzinárodného 
letiska na Malorke • 30 km od hlavného 
mesta Palma de Mallorca • v blízkosti 
hotela sa nachádza množstvo obcho-
dov, reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• kvalitne zariadený plážový hotel • von-
kajší bazén • hlavná budova a vedľajšie 
budovy • slnečná terasa • parkovisko 
• reštaurácie • bary • wellness centrum • 
recepcia • detské ihrisko • sauna 
• terasa s výhľadom na pláž Magaluf

UBYTOVANIE                                                                                             
• kvalitne zariadené izby typu Standard 
• TV/SAT • kúpeľňa s WC • fén 
• chladnička • balkón alebo terasa 
• klimatizácia • možnosť doplatku 
za izbu s výhľadom na more

STRAVOVANIE  
• možnosť výberu zo stravovania typu 
raňajky, polpenzia alebo all inclusive. All 
inclusive: raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 10:00 do 
23:00 • káva, čaj • zmrzlina

PLÁŽ
• priamo na krásnej pláži Magaluf • le-
žadlá a slnečníky sú na pláži za poplatok 

(výška poplatku za ležadlá a slnečníky je 
podmienená sezónnosťou)  

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• raňajky, polpenzia alebo all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

Flamboyan & Caribe
★★★★

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, KRK

STRAVA
raňajky / all inclusive

SEZÓNA
máj – október

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, KRK

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
máj – október

CENY UŽ 
OD 419 €

VRÁTANE POPLATKOV

CENY UŽ 
OD 389 €

VRÁTANE POPLATKOV



POLOHA                                                                                                   
• hotel Globales Playa Santa Ponsa sa 
nachádza 300 metrov od piesočnatej 
pláže v Santa Ponsa • 33 km od medzi- 
národného letiska na Malorke • 22 km 
od hlavného mesta Palma de Mallorca 
• v blízkosti hotela sa nachádza množ-
stvo obchodov, reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• rodinný hotel kvalitnej hotelovej siete 
Globales Hotels • vonkajší bazén • hlav-
ná budova • slnečná terasa • parkovisko 
• reštaurácia • bar • volejbalové ihrisko 
• recepcia • detské ihrisko • stolný tenis

UBYTOVANIE                                                                                             
• funkčne zariadené izby typu Standard 
• TV/SAT • kúpeľňa s WC • fén • balkón 
alebo terasa • klimatizácia • trezor • 
minibar

STRAVOVANIE  
• možnosť výberu zo stravovania 
typu polpenzia alebo all inclusive. All 
inclusive: raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 10:00 do 
23:00 • káva, čaj • zmrzlina

PLÁŽ
• 300 metrov od piesočnatej pláže Santa 
Ponsa • ležadlá a slnečníky sú na pláži za 
poplatok (výška poplatku za ležadlá a slneč-
níky je podmienená sezónnosťou) 

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• polpenzia alebo all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

ŠPANIELSKO10

Globales Playa 
Santa Ponsa

★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel Palma Bay Club sa nachádza 
250 metrov od piesočnatej pláže S’Are-
nal • 12 km od medzinárodného letiska 
na Malorke • 16 km od hlavného mesta 
Palma de Mallorca • v blízkosti hotela 
sa nachádza množstvo obchodov, 
reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• kvalitne zariadený rodinný hotel 
• vonkajší bazén • detský bazén 
• hlavná budova • slnečná terasa 
• parkovisko • reštaurácie 
• bary • minigolf • biliard 
• recepcia • tenisové kurty 
• detské ihrisko 

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard 
• TV/SAT • kúpeľňa s WC • fén 
• mini chladnička • balkón alebo terasa 
• trezor (za príplatok)

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack • miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje od 10:00 do 23:00 • káva, čaj

PLÁŽ
• 250 metrov od piesočnatej pláže 
S’Arenal • ležadlá a slnečníky sú na 
pláži za poplatok (výška poplatku 
za ležadlá a slnečníky je podmienená 
sezónnosťou) 

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• služby all inclusive

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

Pinero Bahia de Palma
★★★

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, KRK

STRAVA
polpenzia / all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 449 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, KRK

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 439 €

VRÁTANE POPLATKOV



POLOHA                                                                                                   
• luxusný hotel Castell Royal sa na-
chádza priamo pri piesočnatej pláži 
v letovisku Canyamel • 77 km od me-
dzinárodného letiska na Malorke 
• 79 km od hlavného mesta Palma de 
Mallorca • v blízkosti hotela sa nachádza 
množstvo obchodov, reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• luxusne zariadený hotel • vonkajší 
bazén • detský bazén • hlavná budova 
• slnečná terasa • parkovisko • reštau-
rácie • bary • lounge bar • recepcia • 
detské ihrisko

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • TV/SAT • kúpeľňa 
s WC • fén • mini chladnička • balkón 
alebo terasa • trezor, možnosť doplatku 
za výhľad na more

STRAVOVANIE  
• polpenzia alebo all inclusive. All 
inclusive: raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 10:00 do 
23:00 • káva, čaj • snack počas dňa • 
2x do týždňa tematické večere

PLÁŽ
• priamo na krásnej pláži Canyamel s 
priezračným morom • ležadlá a slnečníky 
sú na pláži za poplatok (výška poplatku 
za ležadlá a slnečníky je podmienená 
sezónnosťou)

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• polpenziu alebo all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

dovolenka.sme.sk   |   0850 100 111 11

Castell Royal
★★★★

POLOHA                                                                                                   
• luxusný a zrekonštruovaný hotel Uni-
versal Perla sa nachádza priamo pri pie-
sočnatej pláži v letovisku S´Illot • 69 km 
od medzinárodného letiska na Malorke 
• 70 km od hlavného mesta Palma de 
Mallorca • v blízkosti hotela sa nachádza 
množstvo obchodov, reštaurácií a barov
                                                                                                                    
POPIS  
• luxusne zariadený hotel • vonkajší 
bazén • detský bazén • hlavná budova 
• slnečná terasa • parkovisko • reštau-
rácie • bary • lounge bar • recepcia • 
detské ihrisko

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • TV/SAT • kúpeľňa s 
WC • fén • mini chladnička • balkón alebo 
terasa • trezor • písací stôl s posedením 
• možnosť doplatku za výhľad na more

STRAVOVANIE  
• polpenzia alebo all inclusive. All 
inclusive: raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 10:00 do 
23:00 • káva, čaj • snack počas dňa • 
tematické večere

PLÁŽ
• priamo na krásnej pláži S´Illot s 
priezračným morom • ležadlá a slnečníky 
sú na pláži za poplatok (výška poplatku 
za ležadlá a slnečníky je podmienená 
sezónnosťou)

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• služby all inclusive alebo polpenziu

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

Universal Perla
★★★★

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, KRK

STRAVA
polpenzia / all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 509 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, KRK

STRAVA
polpenzia / all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 509 €

VRÁTANE POPLATKOV



TURECKO12

Egejská riviéra

ÚVOD
Egejský región Turecka sa pýši najdlh-
ším pobrežím, najvyššou hustotou ruín 
a historických miest. Egejská riviéra 
je slnečná a horúca destinácia, ktorá 
ponúka vynikajúce podmienky na do-
volenku na pláži.

ČO VIDIEŤ
Ak patríte medzi dobrodruhov, môžete 
navštíviť Nimarskú jaskyňu neďaleko 
Marmarisu. Okrem toho sa oplatí vidieť 
100 km dlhý a úzky záliv Gökova alebo 
pohorie v okolí mesta Ula, kde je na 
tento záliv najkrajší výhľad. Na Egej-
skej riviére by ste nemali vynechať ani 
travertínové útvary Pamukkale, čo sú 
horúce pramene vytvárajúce pôsobivé 
bazény. V lete môžu byť na kúpanie 
však príliš horúce.

POČASIE
Letá sú dlhé a horúce. Zimy daždivé, 
ale mierne. Najteplejšími mesiacmi 
v roku sú júl a august, kedy priemerné 
teploty dosahujú 28 °C, ale neprekva-
pia ani maximálne denné teploty nad 
40 °C.



POLOHA                                                                                                   
• luxusný hotelový rezort 
sa nachádza priamo pri pláži 
Egejského mora v letovisku Içmeler 
• 100 km od medzinárodného letiska 
v Dalamane • 5 km od centra 
letoviska Içmeler
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • WLAN 
pri bazéne a v lobby • 5 bazénov 
• bufetová reštaurácia s terasou 
• 4 á la carte reštaurácie (1x za pobyt 
je možné vybrať si večeru v jednej 
z týchto reštaurácií) • 6 barov • kavia-
reň • kaderníctvo • diskotéky • slnečná 
terasa a 2 bazény s toboganmi 
• fitness centrum • hamam

UBYTOVANIE                                                                                             
• výhľad na záhradu • bungalovy sa 
nachádzajú v areáli hotela v samostat-
ných vedľajších budovách • kúpeľňa 
s WC, fén, minibar • TV/SAT • telefón 
• balkónom alebo terasa

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu • neskoré raňajky • poobedňa-
jšia káva a čaj • polnočný snack • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje od 
10:00 do 24:00 • nápoje na pláži

PLÁŽ
• pláž sa rozprestiera 650 metrov 
pozdĺž zálivu Marmaris • ležadlá 
a slnečníky sú k dispozícii pri pláži 
a pri bazéne zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu 
 Bungalow Standard
• all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

dovolenka.sme.sk   |   0850 100 111 13

Labranda Mares Marmaris
★★★★★

DĹŽKA POBYTOV
8 /15 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 

OD 429 €
VRÁTANE POPLATKOV



TURECKO14

POLOHA                                                                                                   
• romantický hotelový rezort sa 
nachádza priamo pri pláži Egejského 
mora v letovisku Içmeler • 103 km od 
medzinárodného letiska v Dalamane 
• 350 m od centra letoviska Içmeler
                                                                                                                    
POPIS  
• 197 izieb • recepcia • výťahy • internet 
vo verejných priestoroch hotela • 3 reštau-
rácie • viacero barov • plážový bar • 
slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi 
• sladkovodný bazén • ležadlá, osušky a 
slnečníky sú k dispozícii zadarmo aj na 
pláži • fitness centrum • tenis • stolný 
tenis • ubytovanie pre osoby od 16 rokov

UBYTOVANIE                                                                                             
• priestranne zariadené izby typu Standard 
• kúpeľňa s WC • trezor • minibar (dopĺňa-
ný 1x denne nealkoholickými nápojmi) • 
klimatizácia • telefón • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky • káva, 
čaj • poobedňajší koláč • snack počas 
dňa • zmrzlina (v stanovených časoch) 
• lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v čase od 09:00-02:00

PLÁŽ
• jedinečná pláž s krásnym výhľadom na záliv 
v Egejskom mori • ležadlá a slnečníky sú k 

dispozícii pri pláži a pri bazéne zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu 
 Bungalow Standard
• all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

Marti La Perla
★★★★+ Adult only

POLOHA                                                                                                   
• rodinný hotelový rezort sa nachádza 
priamo pri pláži Egejského mora v 
letovisku Içmeler • 103 km od medziná-
rodného letiska v Dalamane • 350 m od 
centra letoviska Içmeler
                                                                                                                    
POPIS  
• 283 izieb • 24-hodinová recepcia • výťah 
• internet • 3 reštaurácie • bary •  bar pri 
bazéne • snack bar • kaviareň •  2 bazény 
• fitness centrum • plážový volejbal • boc-
cia • tenis • stolný tenis • hamam

UBYTOVANIE                                                                                             
• priestranne zariadené izby typu Stan-
dard • kúpeľňa s WC • trezor • minibar 
(dopĺňaný 1x denne nealkoholickými 
nápojmi) • klimatizácia • telefón • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky • káva, 
čaj • poobedňajší koláč • snack počas 
dňa • zmrzlina (v stanovených časoch) 
• lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v čase od 09:00-02:00

PLÁŽ
• jedinečná piesočnatá pláž s krásnym 
výhľadom na záliv v Egejskom mori • 
ležadlá a slnečníky sú k dispozícii pri 
pláži a pri bazéne zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu 
 Bungalow Standard
• all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

Marti Hotel Resort
★★★★

DĹŽKA POBYTOV
8 /15 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 459 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 /15 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 429 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Pasa Beach
★★★★

SunConnect Grand 
Ideal Premium

★★★★+

POLOHA                                                                                                   
• hotelový rezort sa nachádza priamo 
pri pláži Egejského mora v letovisku 
Marmaris • 99 km od medzinárodného 
letiska v Dalamane • 3 km od centra 
letoviska Marmaris
                                                                                                                    
POPIS  
• recepcia • lobby bar • 2 reštaurácie 
• 3 bary • bar pri bazéne • 2 bazény 
(vonkajší bazén a vnútorný krytý bazén) 
• fitness centrum • sauna • detský kútik 
a ihrisko

UBYTOVANIE                                                                                             
• klimatizácia • manželská posteľ • kúpeľňa 
s WC • telefón • TV/SAT • trezor • balkón 
alebo terasa • telefón

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky od 
10:00 do 11:00 • káva, čaj, koláče • 
snack počas dňa • obedňajšia polievka 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 10:00 do 24:00

PLÁŽ
• súkromná pláž s možnosťou vodných 
športov za doplatok • ležadlá a slnečníky 
sú k dispozícii pri pláži a pri bazéne 
zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu 
 Bungalow Standard
• all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

POLOHA                                                                                                   
• luxusný hotelový rezort sa nachádza 
50 m od pláže Egejského mora v 
letovisku Marmaris • 99 km od medziná-
rodného letiska v Dalamane • 3 km od 
centra letoviska Marmaris
                                                                                                                    
POPIS  
• recepcia • lobby bar • 2 reštaurácie 
• 2 bary • bar pri bazéne • lounge bar 
• bazén s toboganom • fitness centrum 
• sauna • detský kútik a ihrisko • hamam

UBYTOVANIE                                                                                             
• luxusne zariadené izby • klimatizácia 
• manželská posteľ • kúpeľňa s WC • 
telefón • TV/SAT • trezor • balkón alebo 
terasa • telefón

STRAVOVANIE  
• raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• kávu, čaj • placky gözleme • polnočný 
snack • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje od 10:00 do 24:00 • 
nápoje na diskotéke od 23:00 do 24:00

PLÁŽ
• pláž sa nachádza 50 metrov od hotela 
a ponúka možnosťou vodných športov 
za doplatok • ležadlá a slnečníky sú 
k dispozícii pri bazéne zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku

• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu 
 Bungalow Standard
• all inclusive
• transfer

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

DĹŽKA POBYTOV
8 /15 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 439 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 /15 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
apríl – október

CENY UŽ 
OD 479 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Južný Cyprus

ÚVOD
Južný Cyprus je priam idylickou des-
tináciou s nádhernými plážami a prie-
zračným morom. Má bohatú históriu 
a zachovalé kultúrno-historické 
pamiatky. Aktívnych dovolenkárov 
poteší množstvo zaujímavých aktivít 
a športov, ako napríklad jachting, 
potápanie, golf, cyklistika, turistika 
a dokonca horolezectvo.

ČO VIDIEŤ
Navštíviť môžete významné starobylé 
mesto Kourion alebo obdivuhohodnú 
Akropolu na vápencovom kopci medzi 
mestami Episkopi a Limassolu. 
V centrálnej časti Cypru sa vypína 
majestátne pohorie Troodos s členitým 
terénom vhodným na turistiku. Pýchou 
ostrova je takisto mnoho nádherných 
pláží roztrúsených po pobreží.

POČASIE
Južný Cyprus má typické slnečné 
stredomorské podnebie. Letné teploty 
sa často držia okolo 40 °C, avšak vo 
večerných hodinách sa môžete tešiť na 
príjemné schladenie vďaka vánku 
z pobrežia. Zimy sú na Cypre mierne, 
s priemernými teplotami okolo 
14 – 16 °C.
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POLOHA                                                                                                   
• rodinný hotelový rezort 
Akti Beach Village sa nachádza 
v oblasti Paphos  • 22 km od medzi-
národného letiska v Paphose • 5 km 
od historického centra mesta Paphos 
s množstvom pamiatok a nákupných 
možností 
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 2 bazény 
• slnečná terasa • bar • coctail bar 
• SPA centrum (za doplatok) • detský 
klub • fitness centrum • osvetlený 
tenisový kurt

UBYTOVANIE                                                                                             
• účelne zariadené izby typu Studio 
• kuchynský kút s posedením • TV 
s plochou obrazovkou a zahraničnými 
programami • rýchlovarná kanvica so 
sadou na prípravu kávy/čaju • kúpeľňa 
s WC • manželská posteľ 
alebo 2 oddelené postele

STRAVOVANIE  
• polpenzia formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania all inclusive. 
All inclusive zahŕňa: raňajky, obedy a ve-
čere formou bufetu • snack počas dňa 
• lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v bare od 10:00 do 23:00

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri 
nádhernej kamienkovej pláži • ležadlá 
a slnečníky sú na pláži a pri bazéne 
poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Studio
• transfer
• polpenzia alebo all inclusive

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

Akti Beach Village
★★★+

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, BUD

STRAVA
polpenzia / all inclusive

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 

OD 349 €
VRÁTANE POPLATKOV
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POLOHA                                                                                                   
• kvalitný hotel Anmaria Beach Hotel sa 
nachádza v oblasti Ayia Napa • 49 km 
od medzinárodného letiska v Larnake 
• 2500 m od historického centra mesta 
Ayia Napa s množstvom pamiatok 
a nákupných možností
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • vonkajší bazén 
• vnútorný bazén • slnečná terasa • bar 
•  reštaurácia • SPA centrum (za dopla-
tok) • detský klub •  fitness centrum 
•  tenisový kurt • biliard

UBYTOVANIE                                                                                             
• komfortné izby typu Standard • TV s plo-
chou obrazovkou a zahraničnými progra-
mami • kúpeľňa s WC • manželská posteľ 
alebo 2 oddelené postele • klimatizácia • 
minichladnička • posedenie • balkón

STRAVOVANIE  
• polpenzia formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania all inclusive. All 
inclusive zahŕňa: raňajky, obedy, večere 
formou bufetu • snack • miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje od 10:00 
do 23:00 • káva, čaj • zmrzlina

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri krásnej 
pláži • najznámejšia pláž Nissi Beach 
sa nachádza 2 km od hotela • ležadlá 
a slnečníky sú pri bazéne poskytované 
zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenzia alebo all inclusive

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

Anmaria Beach Hotel
★★★★

POLOHA                                                                                                   
• rodinný hotelový rezort Cynthiana 
Beach Hotel sa nachádza v oblasti 
Kissonerga • 26 km od medzinárodného 
letiska v Paphose • 800 m od centra 
mesta Kissonerga s množstvom pamia-
tok a nákupných možností 
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 2 bazény 
• slnečná terasa • 4 bary • 2 reštaurácie 
• SPA centrum (za doplatok) • detský 
klub • fitness centrum • tenisový kurt 
• volejbal

UBYTOVANIE                                                                                             
• kvalitne zariadené izby typu Standard 
• TV s plochou obrazovkou a zahranič-
nými programami • rýchlovarná kanvica 
so sadou na prípravu kávy/čaju 
• kúpeľňa s WC • manželská posteľ 
alebo 2 oddelené postele • klimatizácia

STRAVOVANIE  
• polpenzia formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania all inclusive. 
All inclusive zahŕňa: raňajky, obedy a ve-
čere formou bufetu • snack počas dňa 
• lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v bare od 10:00 do 23:00

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri nádher-
nej skalnatej pláži • ležadlá a slnečníky 
sú na pláži a pri bazéne poskytované 
zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenzia

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

Cynthiana Beach Hotel
★★★

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, BUD

STRAVA
polpenzia /all inclusive

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 
OD 519 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, BUD

STRAVA
polpenzia /all inclusive

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 
OD 459 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Tsokkos Gardens Hotel
★★★★

Smartline Protaras
★★★

POLOHA                                                                                                   
• rodinný hotelový rezort Tsokkos 
Gardens Hotel sa nachádza v oblasti 
Protaras-Pernera • 64 km od medziná-
rodného letiska v Larnake • 500 m od 
centra mesta Protaras-Pernera s množ-
stvom pamiatok a nákupných možností
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • vonkajší 
bazénový komplex • slnečná terasa 
• 3 bary • 2 reštaurácie • SPA centrum 
(za doplatok) • detský klub • fitness cen-
trum • tenisový kurt • volejbal • večerné 
animácie počas hlavnej sezóny

UBYTOVANIE                                                                                             
• komfortné izby typu Standard • TV 
s plochou obrazovkou a zahraničnými 
programami • kúpeľňa s WC • manželská 
posteľ alebo 2 oddelené postele • klimati-
zácia • minichladnička • trezor 

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky • káva, 
čaj • poobedňajší koláč • snack počas 
dňa • zmrzlina (v stanovených časoch) 
• lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje

PLÁŽ
• hotel sa nachádza 200 m od krásnej 
piesočnatej pláže • ležadlá a slnečníky 
sú pri bazéne poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• all inclusive

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

POLOHA                                                                                                   
• rodinný hotelový rezort Smartline Pro-
taras sa nachádza v oblasti Protaras-
-Pernera • 63 km od medzinárodného 
letiska v Larnake • 1000 m od centra 
mesta Protaras-Pernera s množstvom 
pamiatok a nákupných možností
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • vonkajší bazén 
• slnečná terasa • bary • 2 reštaurácie 
• SPA centrum (za doplatok) • detský 
klub • fitness centrum • tenisový kurt • 
volejbal • squash • biliard

UBYTOVANIE                                                                                             
• komfortné izby typu Standard • TV 
s plochou obrazovkou a zahraničnými 
programami • kúpeľňa s WC • manžel-
ská posteľ alebo 2 oddelené postele 
• klimatizácia • minichladnička

STRAVOVANIE  
• možnosť výberu zo stravovania 
typu polpenzia alebo all inclusive. All 
inclusive: raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 10:00 do 
23:00 • káva, čaj • zmrzlina

PLÁŽ
• hotel sa nachádza 500 m od najbližšej 
piesočnatej pláže • ležadlá a slnečníky 
sú pri bazéne poskytované zdarma, na 
pláži za poplatok

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenzia alebo all inclusive

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

STRAVA
all inclusive

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 
OD 639 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 /11 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

STRAVA
polpenzia /all inclusive

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 
OD 629 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Spojené
arabské emiráty

ÚVOD
Federácia siedmych autonómnych emi-
rátov v juhozápadnej Ázii na Arabskom 
polostrove. Najväčším emirátom je Abu 
Dhabi, za najmodernejší emirát je pova-
žovaný Dubaj. Veľkú časť územia pokrý-
va púšť, ale časť krajiny sa rozprestiera 
aj na pobreží Perzského zálivu. Turiz-
mus krajiny je v silnom rozvoji 
a tak si turisti môžu vychutnávať luxus-
né strediská so špičkovými hotelmi. 

ČO VIDIEŤ
Emiráty sú obľúbené pre svoje pláže 
s bohatou ponukou športových a adre-
nalínových aktivít, vrátane potápania. 
Stále častejšie sú vyhľadávané aj púšt-
ne duny a pôsobivé skalné útvary na 
severovýchode krajiny. Naprieč celými 
emirátmi je množstvo kultúrnych a his-
torických pamiatok, zrúcanín a pevnos-
tí, ktoré sú obalené do autentického 
moslimského sveta. Centrom nákupnej 
turistiky je Dubaj s excelentnými mo-
dernými nákupnými strediskami a po-

vestnými tradičnými trhmi v mestských 
uličkách.

POČASIE
Spojené arabské emiráty majú typické 
subtropické podnebie. Zimy sú teplé 
a letá horúce. Priemerná letná teplota 
v auguste je okolo 44 °C sprevádzaná 
vysokou vlhkosťou vzduchu. Najlepšie 
urobíte, ak Spojené arabské emiráty 
navštívite v mesiacoch november 
až marec, kedy sú priemerné teploty 
okolo 22 °C.
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Smartline Ras al Khaimah Resort
★★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel Smartline Ras al Khaimah Resort
sa nachádza priamo pri piesočnatej 
pláži v emiráte Ras al Khaimah 
• 82 km od medzinárodného letiska 
v Dubaji • 112 km od mesta Dubaj 
s množstvom pamiatok 
a nákupných možností 

POPIS  
• atraktívny dovolenkový rezort 
• 3 vonkajšie bazény • hlavná budova 
a vedľajšie budovy - chalety a cabany 
• slnečná terasa • parkovisko • reštaurá-
cie • bary • minigolf • tenisové kurty 
• recepcia • volejbalové ihrisko • detské 
ihrisko • 3 km od hotela sa nachádza 
golfové ihrisko

UBYTOVANIE
• izby typu Chalet/Cabana sa 
nachádzajú vo vedľajších budovách 
• TV/SAT • kúpeľňa s WC • fén 
• minibar • klimatizácia balkón alebo 
terasa • možnosť 1 prístelky

STRAVOVANIE  
• all inclusive: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje •  poobedňajšiu 
kávu/čaj •  koláče •  snack

PLÁŽ
• priamo pri piesočnatej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky sú na pláži a pri bazéne 
poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• podpalubnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Chalet alebo Cabana
• transfer
• služby all inclusive
• služby slovenského delegáta

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• miestnu pobytovú taxu

CENY UŽ 

OD 899 €
VRÁTANE POPLATKOV

STRAVA
all inclusive

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne
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POLOHA                                                                                                   
• hotel TRYP by Wyndham Dubai sa na-
chádza vo vyhľadávanej oblasti Barsha 
Heights • 30 km od medzinárodného 
letiska v Dubaji • 9 km od The Palm 
Dubai • priamo pri mnohých možnos-
tiach stravovania a nákupov • 600 m od 
stanice metra Dubai Internet City
                                                                                                                    
POPIS  
• atraktívny a luxusný mestský hotel • 
vonkajší bazén • 24 hodinová recepcia •  
fitness centrum • slnečná terasa • par-
kovisko • reštaurácia • bar • zasadacie 
miestnosti • bezplatný hotelový shuttle 
bus do Mall of Emirates

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • TV/SAT • kúpeľňa 
s WC • fén • minibar • toaletné potreby • trezor  
• klimatizácia • potreby na prípravu kávy/čaju

STRAVOVANIE  
• raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania polpenzie

PLÁŽ
• Dubaj ponúka mnoho možností využitia 
verejných pláží. Medzi najznámejšie 
a najvyhľadávanejšie pláže patrí Jumeirah 
Beach, kam sa do hotela dostanete jed-
noducho taxíkom alebo verejnou dopravou.

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku

• príručnú batožinu
• podpalubnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• raňajky alebo polpenzia
• služby slovenského delegáta

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu
• miestnu pobytovú taxu

TRYP by Wyndham
Dubai

★★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel Citymax Bur Dubai sa nachádza 
v historickej časti mesta Bur Dubai 
• 12 km od medzinárodného letiska 
v Dubaji • 28 km od The Palm Dubai 
• priamo pri mnohých možnostiach stra-
vovania a nákupov • 1400 m od stanice 
metra Al Fahidi Metro Station
                                                                                                                    
POPIS  
• kvalitný a overený mestský hotel • 
vonkajší bazén • 24 hodinová recepcia 
•  fitness centrum • slnečná terasa • 
parkovisko • reštaurácia • bar

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • TV/SAT • kúpeľňa 
s WC • fén • minibar • toaletné potreby 
• trezor  • klimatizácia • potreby na 
prípravu kávy/čaju

STRAVOVANIE  
• raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania polpenzie

PLÁŽ
• Dubaj ponúka mnoho možností využitia 
verejných pláží. Medzi najznámejšie 
a najvyhľadávanejšie pláže patrí Jumei-
rah Beach, kam sa do hotela dostanete 
jednoducho taxíkom alebo verejnou 
dopravou.

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku

• príručnú batožinu
• podpalubnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• raňajky alebo polpenzia
• služby slovenského delegáta

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• miestnu pobytovú taxu

Citymax Bur Dubai
★★★

STRAVA
raňajky / polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 599 €

VRÁTANE POPLATKOV

STRAVA
raňajky / polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 559 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Double Tree by Hilton 
Marjan Island

★★★★★

Fairmont Fujairah
Beach Resort

★★★★★

POLOHA
• hotel DoubleTree by Hilton Marjan 
Island sa nachádza na ostrove Marjan 
v blízkosti oblasti Al Hamra priamo na 
600 metrov dlhej piesočnatej pláži • 77 
km od medzinárodného letiska v Dubaji 
• 112 km od mesta Dubaj s množstvom 
pamiatok a nákupných možností

POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 14 reštaurácií •  
4 špecializované reštaurácie • strešný bar 
•  bar pri bazéne •  lounge bar •  nočný 
klub •  detský klub •  vodný park •  fitness 
centrum •  2 wellness centrá •  bazény

UBYTOVANIE
• izby typu Standard • TV s plochou 
obrazovkou •  minibar •  rýchlovarná 
kanvica a priestor na posedenie 
• v kúpeľni nájdete sprchovací kút, 
vaňu a bezplatné toaletné potreby 

STRAVOVANIE  
• polpenzia formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania služieb all 
inclusive

PLÁŽ
• priamo pri 600 metrov dlhej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá a slnečníky sú na pláži a pri 
bazéne poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku

• príručnú batožinu
• podpalubnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenzia alebo all inclusive
• služby slovenského delegáta

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• miestnu pobytovú taxu

POLOHA                                                                                                   
• hotel Fairmont Fujairah Beach 
Resort sa nachádza v Emiráte Jujairah 
• 137 km od medzinárodného letiska v 
Dubaji • 173 km od mesta Dubaj 
s množstvom pamiatok a nákupných 
možností 
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 2 reštaurácie 
•  bar • bar pri bazéne • lounge bar 
• nočný klub • detský klub • fitness 
centrum • 2 wellness centrá • bazény 
so slnečnou terasou • aquapark Aqua 
Bounce

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • TV s plochou ob-
razovkou • minibar • rýchlovarná kanvica 
• v kúpeľni nájdete sprchovací kút, vaňu 
a bezplatné toaletné potreby

STRAVOVANIE  
• polpenzia formou bufetových stolov

PLÁŽ
• priamo pri dlhej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, 
slnečníky a osušky sú na pláži a pri 
bazéne poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• podpalubnú batožinu

• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenzia

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• miestnu pobytovú taxu

STRAVA
polpenzia / all inclusive

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 829 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

STRAVA
polpenzia

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 949 €

VRÁTANE POPLATKOV
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ÚVOD
Pri Mŕtvom mori, lukratívnej časti 
Jordánska, načerpáte nielen novú 
energiu, ale aj kúsok zdravia. Ocitnete 
sa na najnižšie položenom mieste sveta 
a môžete sa kúpať v mori, ktoré má 
liečivé zložky a blahodarne vplýva na 
vaše telo. Kto hľadá oddych, ten sa do 
pokojného a tichého okolia Mŕtveho 
mora zamiluje. 

ČO VIDIEŤ
Poloha Mŕtveho mora v severnej časti 
Jordánska je ako stvorená na to, aby 
tu človek podnikol niekoľko výletov do 
okolia. Hlavné mesto Ammán so svojim 
rímskym divadlom, chrámom, citadelou 
a krásnym trhoviskom je vzdialené len 
hodinku cesty. Navštíviť môžete aj za-
chované rímske mesto Džeraš alebo sa 
vybrať po biblických stopách do miesta 
zvaného Hora Nebo.

POČASIE
Počas celého roka je tu príjemná klíma 
a hoci vonku páli slnko, vďaka mínuso-
vej nadmorskej výške vás tu nebude 
neúprosne spaľovať. Vďaka stabilným 
teplotám sa tu dá cestovať väčšinu 
mesiacov v roku. Sezóna na kúpanie je 
na jar či na jeseň, no mestá a prírodu si 
môžete prezrieť takmer celý rok.

Jordánsko 
- Mŕtve more



dovolenka.sme.sk   |   0850 100 111 25

Ramada Resort 
Dead Sea

★★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel Ramada Resort Dead Sea sa 
nachádza v časti Sweimeh • 57 km 
od medzinárodného letiska v Ammáne 
• 47 km od mesta Ammán s množstvom 
pamiatok a nákupných možností

POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 2 bazény 
• slnečná terasa • bar •  SPA •  lounge 
bar • detský klub •  fitness centrum 
•  shuttle bus na súkromnú pláž

UBYTOVANIE
• izby typu Standard • TV s plochou 
obrazovkou •  rýchlovarná kanvica • 
kúpeľňa s WC • toaletné potreby • man-
želská posteľ alebo 2 oddelené postele 
• klimatizácia

STRAVOVANIE  
• polpenzia formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania plnej penzie

PLÁŽ
• hotel sa nachádza 700 metrov od 
súkromnej pláže pri Mŕtvom mori • 
ležadlá a slnečníky sú na pláži a pri 
bazéne poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky

• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenziu alebo plnú penziu
• shuttle bus na pláž

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

DĹŽKA POBYTOV
5 / 13 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

STRAVA
polpenzia / plná penzia

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 309 €

VRÁTANE POPLATKOV

Hilton Dead Sea 
Resort & Spa

★★★★★

POLOHA                                                                                                   
• luxusný hotelový rezort Hilton Dead 
Sea Resort & Spa bol otvorený v roku 
2017 a nachádza sa v časti Sowayma 
• 60 km od medzinárodného letiska 
v Ammáne • 50 km od mesta Ammán 
s množstvom pamiatok a nákupných 
možností

POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 2 bazény • 
slnečná terasa • bary •  luxusné SPA •  
lounge bar • detský klub •  fitness cen-
trum • 3  reštaurácie • krásne upravený 
areál hotela

UBYTOVANIE
• luxusne zariadené izby typu Standard • 
TV s plochou obrazovkou •  rýchlovarná 
kanvica so sadou na prípravu kávy/
čaju • kúpeľňa s WC • toaletné potreby 
• manželská posteľ alebo 2 oddelené 
postele • klimatizácia

STRAVOVANIE  
• polpenzia formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania  plnej penzie

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri 
súkromnej pláži pri Mŕtvom mori • ležad-
lá a slnečníky sú na pláži a pri bazéne 
poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenziu alebo plnú penziu

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

DĹŽKA POBYTOV
4 / 12 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

STRAVA
polpenzia / plná penzia

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 499 €

VRÁTANE POPLATKOV
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POLOHA                                                                                                   
• luxusný hotelový rezort Mövenpick 
Resort & Spa Dead Sea sa nachádza 
v časti Sowayma • 60 km od medziná-
rodného letiska v Ammáne • 50 km od 
mesta Ammán s množstvom pamiatok 
a nákupných možností 

POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 3 bazény 
• slnečná terasa • bary •  luxusné SPA 
s rozlohou 6000 m2 •  lounge bar • det-
ský klub •  fitness centrum •  9 reštaurá-
cií • 8-hektárová upravená záhrada

UBYTOVANIE
• luxusne zariadené izby typu Standard 
• TV s plochou obrazovkou • rýchlovarná 
kanvica so sadou na prípravu kávy/
čaju • kúpeľňa s WC • toaletné potreby 
• manželská posteľ alebo 2 oddelené 
postele • klimatizácia

STRAVOVANIE  
• raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania polpenzie 
alebo  plnej penzie

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri 
súkromnej pláži pri Mŕtvom mori • ležad-
lá a slnečníky sú na pláži a pri bazéne 
poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenziu alebo plnú penziu

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

Mövenpick 
Resort & Spa Dead Sea

★★★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel Crowne Plaza Dead Sea Resort 
sa nachádza v časti Sweimeh • 57 km 
od medzinárodného letiska v Ammáne 
• 47 km od mesta Ammán s množstvom 
pamiatok a nákupných možností 

POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 2 bazény 
(vnútorný a vonkajší bazén) • slnečná 
terasa • bary •  SPA centrum •  lounge 
bar • detský klub •  fitness centrum 
• 4 reštaurácie • promenáda pri Mŕtvom 
mori

UBYTOVANIE
• izby typu Standard v luxusne zariade-
ných izbách • TV s plochou obrazovkou 
•  rýchlovarná kanvica so sadou na 
prípravu kávy/čaju • kúpeľňa s WC • to-
aletné potreby • manželská posteľ alebo 
2 oddelené postele • klimatizácia

STRAVOVANIE  
• raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania polpenzie 
alebo plnej penzie

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri 
súkromnej pláži pri Mŕtvom mori • ležad-
lá a slnečníky sú na pláži a pri bazéne 
poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• aňajky, polpenziu alebo plnú penziu

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

Crowne Plaza 
Dead Sea Resort

★★★★★

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

STRAVA
raňajky / plná penzia

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 539 €

VRÁTANE POPLATKOV

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

STRAVA
raňajky / plná penzia

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 549 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Kempinski Ishtar
★★★★★

POLOHA                                                                                                   
• luxusný hotel Kempinski Ishtar sa 
nachádza v časti Sweimeh • 57 km od 
medzinárodného letiska v Ammáne 
• 47 km od mesta Ammán s množstvom 
pamiatok a nákupných možností 

POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 9 bazénov 
• slnečná terasa • bary •  luxusné SPA 
centrum •  lounge bar • detský klub 
•  fitness centrum •  4 reštaurácie 
• terasa s panoramatickým výhľadom 
na Mŕtve more

UBYTOVANIE
• luxusne zariadené izby typu Standard 
• TV s plochou obrazovkou a zahra-
ničnými programami •  rýchlovarná 
kanvica so sadou na prípravu kávy/
čaju • kúpeľňa s WC • toaletné potreby 
• manželská posteľ alebo 2 oddelené 
postele • klimatizácia

STRAVOVANIE  
• raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania polpenzie

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri nád-
hernej súkromnej pláži pri Mŕtvom mori 
• ležadlá a slnečníky sú na pláži a pri 
bazéne poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu
• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• raňajky alebo polpenzia

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

STRAVA
raňajky / polpenzia

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 749 €

VRÁTANE POPLATKOV

Holiday Inn 
Dead Sea Resort

★★★★★

POLOHA                                                                                                   
• hotel Holiday Inn Dead Sea Resort sa 
nachádza v časti Sweimeh • 57 km od 
medzinárodného letiska v Ammáne 
• 47 km od mesta Ammán s množstvom 
pamiatok a nákupných možností 
                                                                                                                    
POPIS  
• 24 hodinová recepcia • 3 bazény 
(1 infinity bazén) • slnečná terasa • bary 
•  luxusné SPA •  lounge bar • detský 
klub •  fitness centrum •  3 reštaurácie

UBYTOVANIE                                                                                             
• izby typu Standard • TV s plochou ob-
razovkou • rýchlovarná kanvica so sadou 
na prípravu kávy/čaju • kúpeľňa s WC 
• toaletné potreby • manželská posteľ 
alebo 2 oddelené postele • klimatizácia

STRAVOVANIE  
• raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednania polpenzie 
alebo  plnej penzie

PLÁŽ
• hotel sa nachádza priamo pri 
súkromnej pláži pri Mŕtvom mori 
• ležadlá a slnečníky sú na pláži a pri 
bazéne poskytované zdarma

CENA ZAHŔŇA
• obojsmernú letenku
• príručnú batožinu

• letiskové poplatky
• ubytovanie v izbe typu Standard
• transfer
• polpenziu alebo plnú penziu

CENA NEZAHŔŇA
• cestovné poistenie
• podpalubnú batožinu

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD, KRK

STRAVA
raňajky / plná penzia

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 509 €

VRÁTANE POPLATKOV
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Uprednostňujete oddych vo forme 
spoznávania nových miest a fyzické-
ho pohybu pred oddychom vo forme 
plážového ležadla na piesočnej pláži, 
no nechce sa vám strácať čas nad 
plánovaním vlastnej cesty? V tom prí-
pade pre vás bude ideálny poznávací 

zájazd so slovenským sprievodcom. 
Priznajme si to. Plánovanie je niekedy 
otrava, hlavne, keď si chcete oddýchnuť 
a namiesto toho strávite dlhé večery 
študovaním cien leteniek, recenzií ho-
telov a pamiatok, ktoré v danej lokalite 
nevynechať. Teraz si predstavte, že toto 

všetko vybavíme za vás. Vy si len vybe-
riete destináciu, prípadne kombináciu 
destinácií, ktorá sa vám najviac pozdá-
va a nič iné okrem balenia batožiny už 
nemusíte riešiť. 

Poznávacie
zájazdy
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Jordánsko

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - Am-

mán – Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny
• 1 ks malej príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• 6x ubytovanie v 4* hoteloch s 

polpenziou
• 1x ubytovanie v kvalitnom púšt-

nom kempe v oblasti Wadi Rum 
s polpenziou

• Program podľa popisu vrátane 
vstupov

• 2 hodinové safari v púšti Wadi 
Rum

• Služby slovensky hovoriaceho 
sprievodcu

• Vstupné víza do Jordánska
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Vstupy a fakultatívny program 

nad rámec vopred stanoveného 
programu

• Prepitné pre miestnych vodičov 
a sprievodcov 30 EUR/osoba

• Batožina do podpalubia

1. DEŇ
Prvý deň nás čaká odlet z Viedne 
priamym letom.
Po prílete do Ammánu Vás privíta náš 
slovenský sprievodca, spolu s kto- 
rým sa presuniete na ubytovanie do 
hlavného mesta Jordánska - Ammá-
nu. Nasleduje večera a voľný pro-
gram. Odporúčame si poriadne od-
dýchnuť, nakoľko ráno na Vás čaká 
nabitý program.

2. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje prehliadka Ammánu. 
Ammán je hlavné mesto Jordánska 
s populáciou okolo 4 mil. obyvateľov. 
Ammán Vás očarí svojou históriou, 
pamiatkami a veľmi príjemnými do-
mácimi obyvateľmi. V meste sa na-
chádza mnoho starovekých stĺpov, 
hradieb. Počas programu navštívite 
aj miestny hrad a mnoho archeolo-
gických pamiatok.
Po prehliadke Ammánu sa presunie-
me do mesta Jerash - mesto Jerash 
je najväčšie a najzaujímavejšie mies-
to s bohatými antickými pamiatkami. 
Jeho impozantné slávnostné brány, 
kolonádové cesty, chrámy a divadlá 
pochádzajú z doby, keď to bolo dôle-
žité cisárske centrum.
Po prehliadke mesta Jerash sa vy-
dáme späť do hotela v Ammáne a 
užijeme si výbornú večeru.

3. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Len 30 km od Ammánu, pozdĺž 
5000-ročnej kráľovskej diaľnice, je 
jedno z najpamätnejších miest v Jor-
dánsku - Madaba, známa ako „Mes-
to mozaiky“.

Mesto je známe pre svoje nádher-
né byzantské a umayyadské mo-
zaiky. Madaba je domovom slávnej 
mozaikovej mapy Jeruzalema zo 6. 
storočia. S dvoma miliónmi kusov ži-
vého farebného miestneho kameňa 
zobrazuje kopce a údolia, dediny a 
mestá až po deltu Nílu.
Po prehliadke Madaby budeme po-
kračovať do Mt. Nebo. Je to miesto, 
o ktorom sa hovorí, že z nej Mojžiš 
videl zasľúbenú zem, krajinu, do kto-
rej bol zakázaný vstup. Predpokladá 
sa, že zomrel vo veku 120 rokov a 
bol neskôr pochovaný v oblasti, 
hoci presná poloha pohrebiska je 
predmetom domnienky.

Počas dňa navštívite aj fabriku na 
výrobu mozaiky a mesto Karak. Ka-
rak je mesto v Jordánsku známe 
pre svoj hrad Crusader, hrad Kerak. 
Hrad je jedným z troch najväčších 
hradov v regióne, ďalšie dva sú v 
Sýrii. 
Po prehliadke budeme pokračovať 
do Petry, kde sa ubytujeme, naveče-
riame sa  a strávime noc.

4. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Petra – hlavné mesto nabatejského 
kráľovstva, jedna z najvýznamnejších 
pamiatok orientálnej kultúry; leží 
južne od Mŕtveho mora vo vzdiale-
nosti asi 300 km od hlavného mesta 
Jordánska Ammánu. Výnimočnosť 
Petry je v neopakovateľnosti jej prí-
rodného prostredia a v architektúre 
podriadenej miestnym podmienkam 
a vytesanej v skale, či už ide o stav-
by chrámové, hrobové, verejné či 
profánne. Miesto, kde sa Petra roz-

prestiera, má tvar veľkého amfiteátra 
obklopeného zo všetkých strán str-
mými skalnými masívmi. 
Po prehliadke budeme pokračovať 
do Wadi Rum, kde sa ubytujeme v 
našom kempe v púšti, užijeme si kla-
sickú jordánsku večeru a strávime 
tu noc.

5. DEŇ
Ráno začneme bohatými raňajkami 
a nasleduje náš program. 
Vyberieme sa spolu na cca. 2-hodi-
nové safari po prekrásnej púšti Wadi 
Rum, zastavíme sa na čaj u klasic-
kého kočovného kmeňa žijúceho v 
púšti Wadi Rum.
Po programe nasleduje transfer k 
Mŕtvemu moru, ubytovanie v 4* ho-
teli, večera a voľný program.

6.-7. DEŇ
Relax pri Mŕtvom mori.

8. DEŇ
Po raňajkách check out z hotela (do 
12:00), transfer na letisko v Ammá-
ne, odlet do Viedne priamym letom.

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 759 €
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Srí Lanka

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť - Colombo - 
Bratislava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny a 1 ks 
podpalubnej batožiny

• Všetky letiskové a palivové 
poplatky

• 6 dňový okruh Srí Lankou 

 s ubytovaním a polpenziou 
 v overených 3* hoteloch
• Vstupy podľa programu vrátane 

Jeep Safari Yala
• Ubytovanie na 4 alebo 6 nocí 
 v plážovom hoteli s polpenziou
• Všetky transfery vrátane vla-

kového lístka na trase Nuwara 
Eliya - Ella

• Miestneho slovensky/ česky 
hovoriaceho sprievodcu (alebo 
miestneho sprievodcu s českým 
tlmočníkom) v termíne okruhu

• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Vstupné víza

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti.

2. DEŇ
Prílet na Srí Lanku. V poobedňajších 
hodinách na vás čaká prehliadka 
mesta s množstvom prekrásnych 
pamiatok. Po prehliadke nasleduje 
transfer do hotela, večera a zaslú-
žený oddych. Odporúčame vám sa 
dobre vyspať a pripraviť sa tak na 
ďalšie dni plné nezabudnuteľných 
zážitkov. 

3. DEŇ
Po raňajkách nasleduje presun na 
sloniu farmu v Pinnawale.
Pinnawala - sloní sirotinec bol vy-
budovaný v roku 1975 ako domov 
osamotených slonov. Aktuálne je 
sirotinec domovom cca 65 dospe-
lých slonov a mláďat. V poobedňaj-
ších hodinách sa presuniete k hore 
Sigiriya.
Sigiriya - nazývaná aj Levia hora 
patrí do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Samostatná pevnosť 
pochádza z 5. storočia nášho leto- 
počtu. Je veľakrát označovaná aj ako 
„Pevnosť v oblakoch“ a patrí medzi 
najfascinujúcejšie pamiatky Srí Lan-
ky. Po prehliadke nasleduje ubytova-
nie v okolí hory Sigiriya a večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na cestu do 
mesta Kandy. 
Po ceste sa zastavíte na návštevu 
jaskynného chrámu Dambulla, to-
várne na batik a záhrady na predaj 
korenín v Matale.
Jaskynný chrám Dambulla - jedná 
sa o 5 skalnatých jaskýň, ktoré sú 
umiestnené 100 - 150 metrov nad 
mestom Dambulla.

Neskôr sa vydáte na návštevu továr-
ne zameranú na výrobu batiku. 
Po ceste do Kandy sa zastavíte v 
Matale Spicy Garden - miesto ideá-
lne na nákup pravej srí lanskej škori-
ce, korenín a rôznych liečivých zmesí. 
V poobedňajších hodinách sa dosta-
nete do posvätného mesta Kandy.
Kandy - začnete krátkou prehliad- 
kou mesta, vrátane prehliadky ja-
zera, tržnice a chrámu Buddhovho 
zubu. Kandy sa nachádza v maleb-
nej kopcovitej oblasti Srí Lanky a je 
obklopené prevažne čajovníkovými 
plantážami. Mesto patrí k ich najpo-
svätnejším miestam. Chrám Budd-
hovho zubu patrí k najposvätnejším 
miestam na ostrove. 
Po prehliadke chrámu si večer užije-

te kultúrne tanečné predstavenie a 
následne ukončíte svoj deň ubytova-
ním sa a večerou v hoteli.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na cestu k 
čajovníkovým plantážam v Nuwara 
Eliya. Po ceste navštívite kráľovskú 
botanickú záhradu v Peradeniya, to-
váreň na výrobu čaju a absolvujete 
prehliadku samostatného mesta.
Nuwara Eliya - „Malé Anglicko“ na 
Srí Lanke je umiestnené v prekrás-
nom prostredí hôr, horských dolín, 
vodopádov a čajovníkových plantáží. 
Je považované za jedno z najchlad-
nejších miest na ostrove.
Po prehliadke sa presuniete na uby-
tovanie a večeru.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte na vlako-
vú stanicu v Nuwara Eliya, kde Vás 
čaká 3.5 hodinová cesta vlakom do 
oblasti Ella.
Po jazde vlakom sa vydáte k Rava-
na Falls. Po príchode do Národného 
parku Yala na vás čaká jeep safari. 
Národný park Yala - v národnom par-
ku sa nachádza nespočetné množ-
stvo druhov zvierat s množstvom 
stád slonov, leopardov, jeleňov, kro-
kodílov, mongoóz a iných zvierat.
Po ukončení safari sa presuniete na 
ubytovanie a večeru.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vydáte do mesta 
Galle.
Galle - mesto bolo hlavným prísta-
vom Srí Lanky. Po prehliadke mes-
ta nasleduje transfer do plážového 
hotela.

8.-10. DEŇ (pri pobyte na 12 dní), 
8.-12. DEŇ (pri pobyte na 14 dní) 
a 8.-13. DEŇ (pri pobyte na 15 dní)
Oddych v plážovom hoteli.

11. DEŇ (pri pobyte na 12 dní), 
13. DEŇ (pri pobyte na 14 dní)
14. DEŇ (pri pobyte na 15 dní)
Check out z hotela do 12:00. Po tom-
to čase si svoju batožinu môžete od-
ložiť v úschovni batožiny a užiť si ešte 
celý deň na pláži. Transfer z hotela na 
letisko je plánovaný na cca 20:00.

12. DEŇ (pri pobyte na 12 dní), 
14. DEŇ (pri pobyte na 14 dní)
15. DEŇ (pri pobyte na 15 dní)
Odlet zo Srí Lanky, prílet do Bratisla-
vy, Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
polpenzia

DĹŽKA POBYTOV
12 / 15 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
september – máj

CENY UŽ 
OD 1259 €
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Island

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň/

Budapešť - Island - Viedeň/Bu-
dapešť

• 1 ks príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3 *hoteli v okolí Reykajviku 
 s raňajkami na 3 noci
• Poistenie insolventnosti CK
• Všetky transfery na Islande
• Program na Islande
• Slovenského sprievodcu

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky - city tax (vo 

výške 2€/os./noc) splatné 
priamo na recepcii hotela

• Batožina do podpalubia
• Vstupy počas fakultatívnych 

výletov
• Strava nad rámec programu

1. DEŇ
Odlet z Viedne alebo z Budapešti s 
leteckou spoločnosťou WizzAir pria-
mym letom na Island
Po prílete do Keflaviku sa vyberie-
me do národného parku Pingvellir. 
Na tomto historickom mieste sa 
nachádzal prvý parlament na svete 
a pomyselne sa tu stretáva Európa 
s Amerikou. Absolvujeme úchvatnú 
prechádzku v priekope medzi tekto-
nickými doskami, kde sa nakrúcala 
aj štvrtá séria Hry o tróny. Navštívi-
me národný park a uvidíme ako sa 
preberá k životu s rozprávkami Sied-
mich kráľovstiev. Uvidíte aj činný gej-
zír Strokkur poblíž oddychujúceho 
svetoznámeho Geysiru. V tento deň 
nás ešte čaká ohromujúci “zlatý” vo-
dopád Gullfoss, nad ktorým sa často 
tvorí podmaňujúca dúha. Po nároč-
nom dni sa môžeme okúpať v naj-
staršom kúpalisku Secret Lagoon 
(fakultatívne cena cca 25€ osoba).

2. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela.
V tento deň nás čaká prehliadka 
najsevernejšieho hlavného mesta 
Reykjavíku. Celé mesto ako na dlani 
si pozrieme z veže vodárne Perlan. 
Nenecháme si ujsť vilu Hofdi, kde 
v roku 1986 Michail Gorbačov s 
Ronaldom Reaganom ukončili stu-
denú vojnu. Vojdeme do nádhernej 
koncertnej haly Harpa a môžeme si 
dať hot dog v rovnakom stánku ako 
kedysi Bill Clinton. Preskúmame po-
loostrov Reykjanes, most medzi dvo-
mi kontinentami, medzi Severoame-
rickou a Euroázijskou tektonickou 
doskou. Nakoniec si necháme sve-
toznámu islandskú atrakciu - kúpa-
nie v Modrej lagúne. (fakultatívne 

cena cca 65 € osoba).
Návrat do hotela vo večerných ho-
dinách.

3. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela.
Zamierime k vodopádu Seljaland-
foss, padajúcom z bývalých útesov 
do 60 m hĺbky. Prejdeme sa poza 
padajúci vodopád a budeme mať 
šancu na neskutočné zábery. Na-
sledovať bude ďalší vodopád Skó-

gafoss, voda ktorého sa pri dopa-
de triešti, čím počas slnečných dní 
takmer vždy vyvolá dúhový efekt. 
Miestne povesti hovoria, že prvý 
osadník tejto časti ostrova Prasi Pó-
rólfsson tu zakopal poklad.
Prejdeme sa po Čiernej pláži, jednej 
z desiatich najkrajších pláží sveta. 
Napriek tomu, že počet obyvateľov 
Vík í Mýrdal sa pohybuje len okolo 
300, je to najväčšie sídlo v rozmedzí 
70 km. Atlantický oceán sa tu uka-
zuje v plnej sile. Môžeme pozorovať 
aj skamenelých trolov počas prílivu. 

Mestečko leží pod ľadovcom Mýr-
darsjökull, ukrývajúcom sopku Katla. 
Táto naposledy vybuchla v roku 
1918.
Návrat do hotela vo večerných ho-
dinách.

4. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sloven-
ským sprievodcom na recepcii hote-
la, transfer na letisko, odlet do Vied-
ne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE, BUD

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
marec – október

CENY UŽ 
OD 699 €



POZNÁVACIE ZÁJAZDY32

Rím

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť - Rím - Brati-
slava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny 
• 1 ks malej príručnej batožiny 
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3*-4* hoteli s raňajkami
• 2 dňový program so slovenským 

sprievodcom so vstupom do 
Kolosea a Forum Romanum

• Transfer letisko - hotel - letisko
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky - city tax (vo 

výške 6€/os./noc) splatné 
priamo na recepcii hotela

• Batožina do podpalubia
•  Miestna doprava v Ríme

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti priamym letom do Ríma.
Prílet do Ríma, transfer do hotela 
(check in možný od 14:00), ubytova-
nie. Voľný program. 

2. DEŇ
Raňajky v hoteli, následne stretnutie 
so sprievodcom na recepcii hotela o 
09:30.
Prehliadka Antický Rím so vstupom 
do Kolosea a Forum Romanum:
So sprievodcom po stopách antic-
kých pamiatok v centre Ríma. Vstup 
do Kolosea, prehliadka niekdajších 
cisárskych palácoch na Palatíne a 
prechádzka bývalým najdôležitejším 
centrom starovekého Ríma – ná-
mestím známym ako Forum Roma-
num alebo Rímske fórum (Koloseum 
– Palatín – forum Romanum – Kapi-
tol)
Po prehliadke rozlúčenie v centre 
Ríma, individuálny program

3. DEŇ
Raňajky v hoteli, následne stretnutie 
so sprievodcom na recepcii hotela o 
09:30.
Prehliadka Fontány Ríma (Španiel-
ske schody – Fontána di Trevi – Pan-
teón – Piazza Navona – Námestia sv. 
Petra):
Prechádzka historickým centrom 
Ríma so sprievodcom, ktorý Vám 
ukáže nielen známe námestia s 

preslávenými fontánami (Fontána di 
Trevi, Piazza Navona, či Španielske 
schody). Zastavíme sa i v Panteóne a 
prejdeme sa po malebnej Via dei Co-
ronari. Prejdeme Anjelským mostom 
a na opačnom brehu rieky sa poteší-
me pohľadom na Anjelsky hrad (ex-
terne), či bazilika Sv. Petra
Prehliadka Vatikán: Prechádzka po 
Námestí sv. Petra s bohatým výkla-
dom o zaujímavostiach najmenšie 
štátu sveta - Vatikánu.
Možnosť dokúpenia vstupov do Vati-
kánskych múzeí a baziliky sv. Petra za 
cenu 48€/osoba.  
Po prehliadke rozlúčenie vo Vatikáne, 
individuálny program.

4. DEŇ
Pre 4 dňové termíny: Raňajky v hoteli. 
Check-out z hotela možný do 10:00.
Transfer na letisko, odlet z Ríma do 
Bratislavy, Viedne alebo Budapešti.
Pre 6 dňové termíny: Raňajky v hoteli, 
voľný program v Ríme.

5. DEŇ
Raňajky v hoteli, voľný program v 
Ríme.

6. DEŇ
Raňajky v hoteli. Check-out z hotela 
možný do 10:00.
Transfer na letisko, odlet z Ríma do 
Bratislavy, Viedne alebo Budapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 / 6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 299 €
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Cesta troma krajinami
ŠPANIELSKO / GIBRALTAR / MAROKO

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/Vie-

deň - Malaga - Bratislava/Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny v rozme-

roch 55x40x20cm, do 10kg
• 1 ks malej príručnej batožiny v 

rozmeroch 35x20x20cm
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• 1 dňový fakultatívny výlet Granada 

a Alhambra
• 1 dňový fakultatívny výlet Gibraltár
• 1 dňový fakultatívny výlet Maroko 

- Tangier
• 7x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3*-4* hoteli s raňajkami
• Transfer letisko - hotel - letisko

• Poistenie insolventnosti CK
• Asistenciu slovenského sprievod-

cu po celú dobu pobytu

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Batožina do podpalubia

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy alebo Viedne pria-
mym letom do Malagy.
Po prílete do Malagy stretnutie so 
slovenským sprievodcom, nasleduje 
transfer do hotela a voľný program.

2. DEŇ
 - Granada a Alhambra
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Granady a Alhambry.
Granada patrí medzi najunikátnejšie 
mestá Andalúzie. Kráľovské a univer-
zitné mesto s veľkolepou pevnosťou 
Alhambra, ktorá sa hrdo vypína pod 
majestátnymi vrchmi Sierra Nevada. 
Ukrýva príbehy o dobytí poslednej 
bašty Maurov na Pyrenejskom po-
lostrove, zjednotení Španielska, Ko-
lumbových objaviteľských cestách, 
poslednom mieste odpočinku kráľov-
nej Izabely Kastílskej, zrode flamenca 
a najstaršej Granadskej univerzity. 
Záhrady Generalife ako z rozprávok 
Tisíc  a jednej noci, nádherné Nazriho 
Paláce, dokonalé a do detailu vypra-
cované stropy v miestnostiach ukrý-
vajú množstvo tajomstiev a vyslove-
ných rozhodnutí kráľov ako aj súhlas 
kráľovnej na financovanie plavby na 
cestu do Indie moreplavca Krištofa 
Kolumba
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.  

3. DEŇ
 - Gibraltár
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Gibraltáru.
Máme pred sebou kompletnú ob- 
hliadku Skaly - The Rock – a to plne 
klimatizovanými microbusmi. Uvidíme 

dva kontinenty, Stredozemné more a 
Atlantický Oceán, tri štáty a porozu-
mieme  prečo bolo a je toto miesto 
strategické.  Čaká nás Europa Point, 
Heraklove stĺpy, jaskyna Sväteho 
Michala, vstúpime do obranných tu-
nelov, ktoré boli do skaly hĺbené už 
od 17 storočia, spoznáme lokálnych 
obyvateľov na vrchu skaly – maka-
ky. Ďalej Downtown s typickými 
double-deckermi, červené poštové 
schránky, typické Fish and Chips, 
Casemates square s obchodíkmi 
bez cenoviek, prechod cez pristáva-
ciu  dráhu letiska, a to všetko s je-
dinečným výhladom na Gibraltarský 
prieplav.
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.

4. DEŇ
 - Tangier
Po raňajkách sa stretnete so sloven-
ským sprievodcom na recepcii ho-
tela. Vydáte sa spolu spoznať krásy 
Maroka.
Cesta do Afriky sa začína rýchlym 
trajektom z Tarify (alebo Algeciras), 
ktorá trvá približne 50 minút. Zakotví-
me v prístave mesta Tanger a spoloč-
ne s lokálnym sprievodcom sa začne 
prehliadka mesta. Uvidíme panora-
matický výhľad na mesto a prístav. Z 
autobusu si obzrieme rezidenciu gu-
vernéra a letné sídlo kráľa a povozíme 
sa aj na ťavách.
Ukážeme si takisto niektoré zo štvrtí, 
ako napríklad taliansku, španielsku, 
anglickú a americkú štvrť. Každá z 

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5/8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 599 €

nich má svoj vlastný kostol, školu a 
veľvyslanectvo. Budeme pokračovať 
v prehliadke najzaujímavejších zá-
kutí Tangeru, ako sú Kasbah (bývalý 
sultánov palác), Medina (stará štvrť), 
Zoco (trhovisko), centrum mesta atď. 
Po obede (v cene výletu) v miestnej 
reštaurácii navštívime berberskú le-
káreň, kde nám budú prezentované 
kozmetické a farmaceutické výrobky 
a takisto korenia, ktoré sa používajú v 
marockej kuchyni. Budete mať takis-
to čas na nákupy v typickom trhu, ako 
napríklad papuče, kožené výrobky a 
remeselnícke výrobky.
Po ukončení programu nasleduje ná-
vrat do hotela a voľný program.

5. DEŇ
V prípade pobytu na 5 dní:
Check out z hotela do 10:00, transfer 
na letisko, odlet do Bratislavy alebo 
Viedne.

V prípade pobytu na 8 dní:

6.-7. DEŇ
Voľný program pri pláži

8. DEŇ
V prípade pobytu na 8 dní:
Check out z hotela do 10:00, transfer 
na letisko, odlet do Bratislavy.
Návrat do hotela vo večerných hodi-
nách.
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Moskva

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava - 

Moskva - Bratislava
• 1 ks príručnej batožiny 
 a 1 ks podpalubnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Transfery v rámci programu

• Transfery z letiska/na letisko 
Vnukovo v Moskve

• Ubytovanie v 3* hoteli 
 s raňajkami
• Služby turistického sprievodcu/

delegáta hovoriaceho po sloven-
sky/česky

• Poistenie CK proti insolventnosti

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Stravu nad rámec programu
• Vstupné víza
• Vstupy do Treťjakovskej galérie
• Plavba po rieky Moskva na 

luxusnej lodi Radisson

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, prílet večer do Mo-
skvy. Po prílete do Moskvy nás čaká 
autobus a začína sa naše spoznáva-
nie Moskvy. Hneď po ceste z letiska 
sa oboznámime s históriou, ale aj 
súčasnosťou Moskvy, zastavíme sa 
na vyhliadke neďaleko Lomonosovej 
univerzity, kde uvidíme panoramatic-
ký výhľad na centrum Moskvy. Ďalej 
pokračujeme po hlavných širokých 
triedach v centre Moskvy, uvidíte 
skvelú architektúru no a samozrej-
me aj slávny Kremeľ. A ten je práve v 
týchto večerných hodinách nádherne 
nasvietený. Ubytovanie sa v hoteli.

2. DEŇ
Ráno sa stretneme na recepcii a 
vydáme sa cez Alexandrovskyj sad 
do Kremľa, kde si prezrieme slávne 
kremeľské chrámy – zvonicu Ivana 
Veľkého, chrám Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky (Uspenský chrám), 
chrám Zvestovania (Blagoveščenský 
chrám), chrám Archanjela Michala 
(Archangelský chrám) s freskami a 
ikonami, hrobky ruských cárov a ne-
obídeme ani delo Cár-puška a slávny 
Cár-zvon. Navštívime múzeá Kremľa 
– Zbrojnicu a Patriarchov palác.
V poobedňajších hodinách nás čaká 
návšteva Stalinského mrakodrapu, 
pozrieme si maketu Kremľa a Mos- 
kvy a čaká nas plavba na luxusnej 
výletnej lodi po rieke Moskva, kde za 
2,5 hodiny uvidíme Moskvu ako na 
dlani. Ceny plavby po rieke Moskva je 
25,00 eur na osobu.
Večer – voľný program, resp. podľa 
priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská 
sauna.

3. DEŇ
Ráno sa stretneme na recepcii a 
dnes nás čaká legendárne Červené 
námestie, GUM – najslávnejší a urči-

te aj najkrajší obchodný dom Ruska 
(podľa mňa aj Európy, ak nie sveta), 
navštívime Mauzóleum s Leninom, 
ale aj rozprávkový Chrám Vasilija 
Blaženého a samozrejme dozvieme 
sa veľmi veľa informácii o samotnom 
Červenom námestí o jeho okolí, čo je 
to Kitaj gorod ale aj ďalšie zaujímavé 
informácie.
Dáme si typické ruské občerstvenie 
v pravej ruskej jedálni s názvom Sto-
lovaja No. 57
Po obedňajšej prestávke prehliadka 
staníc metra – Podzemné paláce 
Moskvy. Tu si ich skutočne užijeme. 
Veď stanica metra Ploščad revolu-
ciji, Komsomolskaja, Beloruskaja, 
Majakovskkaja a iné nám majú čo 
ponúknuť. Ku koncu prehliadky sa 
zastavíme na Tverskej ulici pri soche 
zakladateľa Moskvy Juraja Dlhoruké-

ho. Večer – voľný program resp. podľa 
priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská 
sauna

4. DEŇ
Stretneme sa na recepcii a vzdáme 
sa do ulíc Moskvy Čaká nás Treťja-
kovská galéria  - veľmi odporúčame 
Treťjakovskú galériu, ktorá je naj-
väčším múzeom ruského výtvarného 
umenia na svete! Nie je to len pre- 
hliadka múzea, ale aj výklad o his-
tórii cárskeho Ruska. Určite sa Vám 
bude páčiť – cena osoba/25,00 eur. 
Potom sa vyberiem na  legendami 
opradený Starý Arbat, akási pešia 
zóna pre turistov, ktorý navštívia Mos- 
kvu. Tu si môžete nakúpiť darčeky a 
suveníry pre svojich najbližších. Je tu 
veľa reštaurácií kde si pochutnáme 
na pravej ruskej kuchyni. Určite Vám 

budú chutiť šaláty, seljodka, boršč, 
šašlyk a možno aj vodku.
Večer – voľný program, resp. podľa 
priania: cirkus, divadlo, koncert, ruská 
sauna. 

5. DEŇ
Pri 5 dňovom pobyte v Moskve - náš 
výlet končí, rozlúčime sa s Moskvou. 
Odubytujeme sa a čaká nás ešte 
autobusová prehliadka Moskvy. 
Historické centrum, Chrám Krista 
Spasiteľa s prehliadkou chrámu a aj 
vyhliadkou, kde si ešte vychutnáte 
Moskvu, ďalej Poklonná hora, monu-
mentálny pamätník k víťazstvu nad 
fašizmom a potom už len transfer na 
letisko. 
Pri 6 dňovom pobyte nás opäť čaká 
nabitý program, potúlame sa starý-
mi uličkami Moskvy, alebo si proste 
urobíte krásny výlet do jedného zo 
zábavných parkov Moskvy. 

6. DEŇ
Náš výlet končí, rozlúčime sa s Mos- 
kvou. Odubytujeme sa a čaká nás 
ešte autobusová prehliadka Moskvy. 
Historické centrum, Chrám Krista 
Spasiteľa s prehliadkou chrámu a aj 
výhliadkou, kde si ešte vychutnáte 
Moskvu, ďalej Poklonná hora, monu-
mentálny pamätník k víťazstvu nad 
fašizmom a potom už len transfer na 
letisko. 

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
5 / 6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 639 €
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Barcelona

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Bratislava/

Viedeň/Budapešť - Barcelona - 
Bratislava/Viedeň/Budapešť

• 1 ks príručnej batožiny
• 1 ks malej príručnej batožiny
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky

• Online check-in
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 

3*-4* hoteli s raňajkami
• 2 dňový program so slovenským 

sprievodcom
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky - city tax (vo 

výške 3€/os./noc) splatné 
priamo na recepcii hotela

• Batožina do podpalubia
• Miestna doprava v Barcelone
• Vstupy do pamiatok

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti priamym letom do Barcelony.
Po prílete do Barcelony nasleduje in-
dividuálny transfer do 3* hotela a voľ-
ný program. Hotel sa bude nachádzať 
v dochádzkovej vzdialenosti k stanici 
metra, prípadne inej hromadnej do-
pravy do centra Barcelony.
Vo večerných hodinách Vás telefo-
nicky skontaktuje naša delegátka 
a dohodne si s Vami miesto a čas 
stretnutia pre začiatok prehliadky na 
nasledujúce ráno.

2. DEŇ
Po raňajkách individuálny presun na 
miesto stretnutia v centre Barcelony. 
Kompletný okruh Barcelona XXL 
zahŕňa spoznanie najznámejších krás 
svetovej metropoly Barcelona, medzi 
ktoré bezpochyby patrí ulica luxus-
ných značiek Passeig de Gracia s ne-
oddeliteľnou súčasťou 2 vychýrených 
Gaudího stavieb.
Okruh pokračuje na turistami vyhľa-
dávané námestie Plaça Catalunya 
a ulicu Las Ramblas s rozmanitos-
ťou artistov a ich neopakovateľného 
umenia.
Nevynecháme Katedrálu v historickej 
časti Barri Gotic, prístav Port Vell a 
pláž Barceloneta. Okruh zakončíme 
ako inak hrdou ikonou Barcelony Sa-
gradou Familiou.
Program je bez vstupov do pamiatok.
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony.

3. DEŇ
Po raňajkách individuálny presun na 
miesto stretnutia v centre Barcelony. 
Nadchnite a inšpirujte sa športovou 
atmosférou futbalových velikánov na 
štadióne FCB a prejdite sa po olym-
pijskom okruhu z ’92, ktorý nesie v 

sebe nejednu spomienku na zlaté 
víťazstvo.
Na okruhu Vám predstavíme zná-
me modernistické stavby Barcelony, 
ktorých autorom tentoraz nebude 
Antonio Gaudí. Nadchnete sa krásou 
záhrad Jardins de Miramar, spozná-
te Národné múzeum umenia Kata-
lánska. Stratíte a znovunájdete sa v 
“španielskej dedine” Poble Espanyol, 
ktorá predstavuje architektonické 
štýly typické pre každú osobitú oblasť 

Španielska.
Prejdete sa po veľkolepej Anella 
Olímpica, ktorá je spomienkou na 
Olympijské hry v Barcelone z roku 
1992 a z hradieb zámku Montjuic si 
vychutnáte Barcelonu ako na dlani.
Na záver si určite prídu na svoje malí 
aj veľkí fanúšikovia Barça, keď sa na 
moment stanú súčasťou veľkolepého 
futbalového kolosu Camp Nou (F.C. 
Barcelona).
Program je bez vstupov do pamiatok.

Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony.

4. DEŇ
Check out z hotela do 12:00, indivi-
duálny   transfer z hotela na letisko, 
odlet do Bratislavy, Viedne alebo Bu-
dapešti.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4 / 6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS, VIE, BUD

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 299 €



PLAVBY36

Predstavte si, že sa každý deň zobudíte 
na inom mieste a dokonca v inom štá-
te. Dobré, však? Počas jednej plavby 
loďou môžete spoznať a vychutnať si 
atmosféru niekoľkých miest.
A čo je na tom najlepšie? Nemusíte 

sa každý deň baliť a vybaľovať v no-
vom hoteli. Váš hotel vás totiž počká v 
prístave a odvezie na nové miesto bez 
toho, aby ste preto museli niečo urobiť.
Výletné lode majú zároveň tak bohatý 
program, že ak práve nebudete na pev-

nine, budete mať pocit, že sa život na 
lodi ani na chvíľku nezastaví. Svoje si tu 
užijú rodiny s deťmi, páry, ktoré hľadajú 
romantiku, ale aj jednotlivci, ktorí sa 
chcú s niekým novým zoznámiť. 

Plavby
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V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - Bar-

celona - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny
• 1 ks malej príručnej batožiny 
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Online check-in
• Ubytovanie na 1 noc v 3* hoteli 

v Barcelone
• Transfery letisko - hotel - prístav 

- letisko
• 2 dňový program XXL okruh 

Barcelonou so slovenským 

sprievodcom
• Ubytovanie v kajute na lodi 

Costa Magica
• All inclusive stravovací a nápojo-

vý balíček
• Poistenie insolventnosti CK
• Slovenského delegáta počas ce-

lého pobytu (slovenský delegát 
je k dispozícii od min,kapacity 
16 ľudí. V prípade nenaplnenia 
kapacity sa zájazd koná bez 
sprievodu slovenského delegáta. 
Sprievodca v Barcelone je ga-
rantovaný!)

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Prepitné (10€/osoba/deň, platí 

sa v posledný deň plavby alebo 
vopred pri rezervácii)

• Fakultatívne výlety
• Kyvadlová doprava v navštíve-

ných prístavoch
• Osobné výdaje na palube
• Batožina do podpalubia
• Miestna dopravu v Barcelone

1. DEŇ
Odlet z Viedne v doobedňajších ho-
dinách, prílet do Barcelony. Transfer 
do hotela (pri príchode pred 15:00 
si batožinu ponecháme na recepcii 
hotela a vydáme sa so sprievodcom 
spoznávať krásy Barcelony. 
Kompletný okruh Barcelona XXL 
zahŕňa spoznanie najznámejších 
krás svetovej metropoly Barcelona, 
medzi ktoré bezpochyby patrí ulica 
luxusných značiek Passeig de Gra-
cia s neoddeliteľnou súčasťou 2 vy-
chýrených Gaudího stavieb.
Okruh pokračuje na turistami vyhľa-
dávané námestie Plaça Catalunya a 
ulicu Las Ramblas s rozmanitosťou 
artistov a ich neopakovateľného 
umenia.
Nevynecháme Katedrálu v historic-
kej časti Barri Gotic, prístav Port Vell 

a pláž Barceloneta. Okruh zakončí-
me ako inak hrdou ikonou Barcelo-
ny Sagradou Familiou.
Po ukončení programu máte osobné 
voľno a môžete si užívať poobedie v 
centre Barcelony. 

2. DEŇ
Po raňajkách stretnutie so sprievod-
com a pokračovanie v spoznávaní 
Barcelony. 
Nadchnite a inšpirujte sa športovou 
atmosférou futbalových velikánov na 
štadióne FCB a prejdite sa po olym-
pijskom okruhu z ’92, ktorý nesie v 
sebe nejednu spomienku na zlaté 
víťazstvo.
Na okruhu Vám predstavíme známe 
modernistické stavby Barcelony, 
ktorých autorom tentoraz nebu-
de Antonio Gaudí. Nadchnete sa 

krásou záhrad Jardins de Miramar, 
spoznáte Národné múzeum umenia 
Katalánska. Stratíte a znovunájde-
te sa v “španielskej dedine” Poble 
Espanyol, ktorá predstavuje archi-
tektonické štýly typické pre každú 
osobitú oblasť Španielska.
Prejdete sa po veľkolepej Anella 
Olímpica, ktorá je spomienkou na 
Olympijské hry v Barcelone z roku 
1992 a z hradieb zámku Montjuic si 
vychutnáte Barcelonu ako na dlani.
Na záver si určite prídu na svoje malí 
aj veľkí fanúšikovia Barça, keď sa na 
moment stanú súčasťou veľkolepé-
ho futbalového kolosu Camp Nou 
(F.C. Barcelona).
Po ukončení programu presun do 
prístavu v Barcelone. 
Nalodenie na loď Costa Magica.
odchod lode o 18:00

3. DEŇ
Marseille, Francúzsko, 
príchod o 09:00, odchod o 17:00

4. DEŇ
Janov, Taliansko, príchod o 09:00, 
odchod o 16:30

5. DEŇ
Deň na mori

6. DEŇ
Barcelona, Španielsko, 
príchod o 08:00
Príchod do Barcelony, transfer na 
letisko, odlet do Viedne.

STRAVA
all inclusive

DĹŽKA POBYTOV
6 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
marec - október

CENY UŽ 
OD 799 €

Plavba troma krajinami
ŠPANIELSKO / FRANCÚZKO / TALIANSKO



CITY BREAK38

Pozdáva sa vám predstava, že za vás 
niekto vybaví letenku a ubytovanie 
počas vašej dovolenky, avšak program 
v priebehu dňa by ste radšej vzali do 
vlastných rúk? V tom prípade, by sa 
vám mohli páčiť niektoré z našich “city 
break” ponúk.  Pod záštitou záhadného 

názvu “city break” sa schováva v pod-
state poznávací zájazd, ale bez sloven-
ského sprievodcu, ktorý by vás v prí-
pade poznávacieho zájazdu sprevádzal 
počas vašej dovolenky. 
V prípade “city break” vám do vášho 
dňa nebude nikto zasahovať a celý ho 

môžete stráviť presne tak, ako budete 
mať chuť. Niektoré ráno sa jednoducho 
zobudíte do aktívnejšieho dňa a inoke-
dy sa budete mať skôr chuť potĺkať po 
kaviarňach. Je to len na vás.

City break
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Petrohrad - Moskva

V CENE JE ZAHRNUTÉ
• Spiatočná letenka Viedeň - 
 Petrohrad / Moskva - Viedeň
• 1 ks príručnej batožiny
• 1 ks batožiny do podpalubia
• Všetky letiskové a palivové 

poplatky
• Vlakový lístok Petrohrad - 
 Moskva rýchlovlakom Sapsan
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 
 v hoteli Comfitel Alexandria 3* 
 s raňajkami

• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v 
hoteli Izmailovo Beta alebo Vega 
3* s raňajkami

• Transfer letisko - hotel v Petro-
hrade a transfer hotel - letisko 

 v Moskve
• Poistenie insolventnosti CK

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ
• Cestovné poistenie
• Miestne poplatky - city tax 
 (vo výške 2 €/os./noc) splatné 

priamo na recepcii hotela
• Miestnu dopravu v Petrohrade 
 a v Moskve
• Vstupné víza
• Služby delegáta
• Transfer hotel - vlaková stanica 

v Petrohrade a transfer vlaková 
stanica - hotel v Moskve

1. DEŇ
Odlet z Viedne v doobedňajších ho-
dinách. Prílet do Petrohradu, trans-
fer do hotela. Check in do hotela 
možný od 14:00

Comfitel Alexandria 3*

Comfitel Alexandria ponúka úhľadne 
zariadené izby v centre Petrohradu, 
len 10 minút chôdze od Nevského 
Prospektu, kde nájdete najrôznejšie 
obchody a zábavné podniky.
Izby hotela Comfitel sú klimatizova-
né a majú vlastnú kúpeľňu s fénom, 
satelitnú TV, minibar a bezplatné 
káblové pripojenie na internet.
V hotelovej kaviarni sa každé ráno 
podávajú raňajky. Večer si sem mô-
žete zájsť na drink.

S plánovaním návštev rôznych miest 
v meste a požičaním auta vám po-
môže personál na hotelovej prepáž-
ke s turistickými informáciami.

2.-3. DEŇ
Voľný program v Petrohrade

4. DEŇ
Check out z hotela do 10:00, indi-
viduálny transfer na vlakovú stanicu 
Moskovskiy Vokzal, odchod do Mo-
skvy rýchlovlakom Sapsan (pred-
pokladaný odchod vlaku o 13:00). 
Cesta trvá 4 hodiny a  počas jazdy 
si užijete nezabudnuteľný pohľad na 
ruskú krajinu. 
Príchod do Moskvy, na vlakovú stani-
cu Leningradskyi Vokzal, individuál-
ny transfer do hotela Izmailovo Beta 

alebo Izmailovo Vega (na základe 
aktuálnej dostupnosti).

Izmailovo Beta 3*

Hotel Izmailovo Beta/Vega 3* sa 
nachádza neďaleko Izmailovského 
parku, 3 minúty chôdze od stanice 
metra Partizanskaja. Ponúka vám 
bezplatné Wi-Fi pripojenie na in-
ternet, banketové a konferenčné 
priestory a rôzne stravovacie zaria-
denia. Centrum mesta je vzdialené  
15 minút jazdy metrom.
V reštaurácii sa podávajú rôzne jedlá 
tradičnej ruskej a európskej kuchy-
ne. V kaviarni vo vstupnej hale si 
môžete objednať čerstvé pečivo z 
hotelovej pekárne. V jednom z ho-
telových barov si môžete posedieť 

pri nápoji a využiť môžete aj izbovú 
službu.
Moderne zariadené izby ponúkajú 
TV a vlastnú kúpeľňu s fénom. Hotel 
vám ponúka business centrum a 11 
konferenčných miestností s kapaci-
tou od 10 do 700 osôb.     

5.-6. DEŇ
Voľný program v Moskve

7. DEŇ
Check out z hotela do 12:00, trans-
fer na letisko, odlet do Viedne.

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
7 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

SLOVENSKÝ DELEGÁT

SEZÓNA
celoročne

CENY UŽ 
OD 579 €



CITY BREAK40

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4-8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS,BUD,KRK

HOTEL
3 - 5*

SEZÓNA
celoročne

OD 179 €

MAROKO

Marakéš

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4-5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
BTS,BUD,KRK

HOTEL
3 *

SEZÓNA
celoročne

OD 199 €

FRANCÚZSKO

Paríž

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4-5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE,BUD

HOTEL
3 *

SEZÓNA
celoročne

OD 129 €

TALIANSKO

Benátky

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4-5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE,BTS

HOTEL
3 *

SEZÓNA
marec - október

OD 259 €

TALIANSKO

Florencia

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4-8 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE,BUD

HOTEL
3 *

SEZÓNA
marec - október

OD 239 €

VEĽKÁ BRITÁNIA

Londýn

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
4-5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE,BUD

HOTEL
3 - 4 *

SEZÓNA
celoročne

OD 229 €

PORTUGALSKO

Lisabon

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
3-5 dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE,BUD

HOTEL
3 - 4 *

SEZÓNA
celoročne

OD 299 €

HOLANDSKO

Amsterdam

STRAVA
raňajky

DĹŽKA POBYTOV
6-8dní

ODLETOVÉ MIESTA
VIE

HOTEL
3 *

SEZÓNA
január - november

OD 859 €

USA

New York


