
L
E

T
N

É
 D

O
V

O
L

E
N

K
Y

Z
Ľ

A
V

A
 A

Ž
 D

O
 3

3
%

2 
D

ET
I U

Ž
 O

D
 9

9 
EU

R

2013



GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ

Cena je uvedená 

za osobu.

2. dieťa bez nároku 

na lôžko.

02.01.-29.06.2013 29.06.-31.08.2013

1. dieťa do 15 rokov a 2. dieťa do 6 rokov len 1 EUR

ZĽAVA 50%

pre prvých 

299 klientov

ZĽAVA 30% 

pre prvých 

299 klientov

2 noci 50 EUR 25 EUR - -

4 noci 100 EUR 50 EUR - -

7 nocí 140 EUR 70 EUR 150 EUR 98 EUR

Super pobyty
na Liptove
po celý rok
LUXUSNÉ ŠTÚDIÁ

PRIAMO V GINO

PARADISE BEŠEŇOVÁ

V GINO Paradise Bešeňová sú celoročne otvorené kryté bazény s vodnými atrakciami,  vnútorný tobogan, 

detský bazén, vitálny svet, wellness a vonkajšie bazény s geotermálnou vodou. Geotermálna voda vyviera 

z hĺbky 1987 m s teplotou 60,5°C. Teplota vody v bazénoch je od 24 do 39°C. Vonkajšie bazény z antikora 

s čírou ohrievanou vodou sú v prevádzke počas letnej sezóny: olympijský plavecký bazén ŠPORT 25 m, 

oddychový bazén s ležadlami s masážnymi tryskami, detský bazén so striekajúcou fontánkou a ježkom; 

„divoká rieka“, neplavecký toboganový bazén. V areáli je viacero športovísk pre veľkých aj malých.

Ubytovanie: hotel Luka  - luxusne zariadené podkrovné 2-lôžkové štúdiá 

s jednou prístelkou (prístelka je rozkladacie kreslo). Bez nároku na lôžko je možné 

druhé dieťa do 6 rokov. 

Vybavenie štúdií: kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, fén, kuchynský kút (plne 

vybavený), TV, rádio budík s CD, trezor, telefón, pripojenie na internet. Parkovanie 

priamo pri ubytovaní, bezplatné, strážené parkovisko. V cene pobytu je zapožičanie 2 

županov / 1 štúdio / pobyt a 1x upratanie na konci pobytu.

Stravovanie: za príplatok v reštaurácii v areáli Thermal parku, platba na mieste.

NOVINKA – adrenalínová zóna!

Poznámky:
Pobyt je možný na minimálne 2 noci. V období 16.06.-15.09. sú uprednostňované pobyty na 7 nocí. Pobyt s domácim 
zvieraťom nie je možný.
Vstupy do GINO Paradise Bešeňová - pre klientov FIRO-tour so zľavou: čipové hodinky s naprogramovaným 
balíkom služieb, ktoré umožňujú celodenný vstup do areálu cez turniket priamo z hotela. Vonkajšie, vnútorné bazény, 
vírivky, vnútorný tobogán, átrium – zľava 20% z aktuálnej ceny v čase pobytu (celodenné balíky Economy alebo 
Business). Nákup vstupov priamo na mieste na recepcii hotela.
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zľava 12%
pre všetkých klientov pri zakúpení zájazdu do 31.01.2013

zľava 10%
pre všetkých klientov pri zakúpení zájazdu do 28.02.2013
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FIRST MINUTE ZĽAVY • POBYTY LETECKY

ĎALŠIE ZĽAVY, KTORÉ SI MÔŽETE UPLATNIŤ PRI KÚPE ZÁJAZDU:

BONUSY PRE VERNÉHO KLIENTA (ÚČASŤ NA ZÁJAZDE CK FIRO-tour MIN. 4x):

FIRST MINUTE ZĽAVY • POBYTY AUTOBUSOM A VLASTNOU DOPRAVOU

ZĽAVY

zľava 25% 
+ 2 deti len 99 EUR* 
pre všetkých klientov pri zakúpení zájazdu do 31.01.2013

zľava 20% 
+ 2 deti len 99 EUR*
pre všetkých klientov pri zakúpení zájazdu do 28.02.2013

zľava +1% pri vyplatení 
celej sumy za zájazd 

Zľava platí pre všetkých klientov, ktorí pri 

uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu do 

28.02.2013 vyplatia zároveň aj celú sumu za zájazd.

vernostná zľava +2% pre 
stálych a verných klientov 
Platí bez obmedzenia pre klientov, ktorí s nami 

cestovali minimálne 2x. Je možné ju kombinovať 

so zľavami fi rst minute aj last minute.

mimoriadna zľava +5% na 
vybrané luxusné hotely v Turecku  

Zľava platí pre všetkých klientov pri zakúpení zájazdu 

do 31.01.2013.

• garancia ceny zájazdu pri zakúpení zájazdu do 31.03.2013 tj. 

garantujeme cenu zájazdu platnú v deň zakúpenia zájazdu a nebude sa 

zvyšovať ani v prípade nárastu ceny ropy a zavedenia palivového príplatku

• vianočný bonus v hodnote 30 EUR/objednávka je možné si uplatniť 

do 31.01.2013 pri zakúpení leteckého pobytového zájazdu z ponuky katalógu 

Letné dovolenky 2013, na jednu objednávku je možné uplatniť vianočný bonus 

iba 1x

• vianočný bonus v hodnote 15 EUR/objednávka je možné si uplatniť 

do 31.01.2013 pri zakúpení pobytového zájazdu autobusom alebo vlastnou 

dopravou z ponuky katalógu Letné dovolenky 2013, na jednu objednávku je 

možné uplatniť vianočný bonus iba 1x

• zľava 50% za nástupné miesta transferov na letisko k odletom z Bratislavy 

do 31.01.2013 (viac informácií na strane 7)

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013



GARANCIA CENY ZÁJAZDU

DOVOLENKA ONLINE - extra zľava +1% pri kúpe dovolenky online

QR KÓD

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZĽAVOVÉHO SYSTÉMU
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INFORMÁCIE

Využite možnosť zakúpiť si vybrané zájazdy z našej ponuky 
z pohodlia vášho domova prostredníctvom ONLINE rezervačného 
systému na www.fi rotour.sk. 
Vyberte si svoju vysnívanú dovolenku, vyplňte potrebné údaje, zaplaťte 
online kreditnou či platobnou kartou (Diners Club, Maestro, Master 
Card, Visa, Visa electron) alebo prostredníctvom platobných systémov 
(ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, VÚB) 
a získajte extra zľavu +1%.

Na stránkach nášho katalógu nájdete dvojrozmerné čiarové kódy tzv. QR kódy. 
Princíp použitia spočíva v tom, že tento QR kód sa dá zosnímať snímačom na 
mobilnom telefóne (majú len novšie typy), softvér dekóduje textovú informáciu 
obsiahnutú v kóde a otvorí v prehliadači v telefóne našu webovú stránku priamo 
na vybranom hoteli. Vy tak máte možnosť si online na našej webovej stránke 
pozrieť informácie o hoteli s bohatou fotogalériou a urobiť si kalkuláciu pre 
vybraný termín.

• fi rst minute zľavy na pobyty letecky sa vzťahujú na katalógovú cenu dospelej osoby na 1. a 2. základnom lôžku 

a na katalógovú cenu 3. a 4. osoby na prístelke

• fi rst minute zľavy na pobyty autobusom alebo vlastnou dopravou sa vzťahujú na katalógovú cenu dospelej 

osoby na 1. a 2. základnom lôžku resp. na ubytovaciu jednotku

• akciová detská cena 99 EUR je kombinovateľná s percentuálnou fi rst minute zľavou, je uvedená bez 

akýchkoľvek povinných a fakultatívnych príplatkov a platí pre vybrané hotely*

• dieťa do 2 rokov (infant) bez nároku na sedadlo v lietadle a služby platí rezervačný poplatok 59 EUR/pobyt

• ďalšie zľavy na pobyty letecky sa vzťahujú na katalógovú cenu dospelej osoby na 1. a 2. základnom lôžku 

a na katalógovú cenu 3. a 4. osoby na prístelke, je možné kombinovať s fi rst minute zľavami

• ďalšie zľavy na pobyty autobusom alebo vlastnou dopravou sa vzťahujú na katalógovú cenu dospelej osoby 

na 1. a 2. základnom lôžku resp. na ubytovaciu jednotku, kombinovateľná s fi rst minute zľavami

• pod katalógovou cenou rozumieme cenu uvedenú v cenníku katalógu bez akýchkoľvek povinných 

a fakultatívnych príplatkov (tj. bez letiskových a servisných poplatkov, príplatkov za stravovanie, predĺženie 

pobytu a nadštandardnú izbu, bez komplexného cestovného poistenia, vstupných víz a i.)

• zľavy sa nevzťahujú na pobyty v štúdiách GINO Paradise Bešeňová, letecké víkendy a poznávacie zájazdy 

uvedené v tomto katalógu, pre tieto zájazdy platia zľavy uvedené priamo pri popise konkrétneho zájazdu

• zľavy nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak

• pre nárok na zľavu stačí zaplatiť zálohu 50% z celkovej ceny zájazdu a zvyšok najneskôr 30 dní pred odletom, 

ak nie je uvedené a dohodnuté inak

• žiadnu zľavu nie je možné si dodatočne nárokovať

• v prípade možnosti viacerých zliav má zákazník právo uplatniť si zľavu pre neho najvýhodnejšiu

• v prípade uplatnenia viacerých zliav zákazníkom (pokiaľ to príslušný zľavový systém umožňuje) je stanovený 

pevný interný postup vrátane poradia uplatnenia jednotlivých zliav

• zľavy uvedené v katalógu a cenníku sa nevzťahujú na prípadné špeciálne a individuálne ponuky, ani 

na zájazdy typu last minute

• v prípade individuálnej kalkulácie a skupinových kalkulácií sú zľavy stanovené individuálne

• zľavy a ďalšie prípadné zvýhodnenia pre zamestnancov spolupracujúcich spoločností a fi riem sú tieto dané 

vzájomnou obchodnou zmluvou medzi cestovnou kanceláriou FIRO-tour a príslušnou fi rmou

• všetky služby a zľavy, ktoré si klient želá využiť, musia byť uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, objednané 

pri kúpe zájazdu a potvrdené cestovnou kanceláriou FIRO-tour

• zmena zľavového systému vyhradená

Všetkým klientom, ktorí si do 31.01.2013 zakúpia zájazd z ponuky katalógu 
Letné dovolenky 2013, garantujeme cenu zájazdu platnú v deň zakúpenia 
zájazdu, ktorá sa nebude zvyšovať ani v prípade zavedenia palivového 
príplatku zo strany dopravných spoločností.

Klientom, ktorí si zakúpia zájazd po 01.02.2013 z ponuky katalógu Letné 
dovolenky 2013, bude v prípade nárastu ceny ropy a zavedenia palivového 
príplatku zo strany dopravných spoločností tento naúčtovaný aj spätne.

www.fi rotour.sk
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POISTENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE PRE VÁS

POISTNÉ SUMY A LIMITY PLNENIA PRE CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE CESTOVNÉ KANCELÁRIE

POISTENIE

Cestovná kancelária FIRO-tour, s.r.o. je poistená proti úpadku v zmysle zákona 281/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov u poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Číslo poistnej zmluvy je 411015471. 

Poistenie je dojednané na poistnú sumu 1.007.500 EUR. Poistný certifikát je zverejnený na www.firotour.

sk alebo vám ho na vyžiadanie zašleme.

 Odporúčame vám komplexné cestovné poistenie, ktoré vám okrem štandardného krytia liečebných nákladov, batožiny atď. 

ponúka krytie storna zájazdu, ak by ste nemohli vycestovať z nepredvídaných dôvodov a zároveň neprišli tak o zaplatené prostriedky 

za zájazd v plnej výške. Napriek tomu, že väčšina destinácií sa nachádza v EÚ a jednotlivé krajiny majú uzavreté vzájomné dohody 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nie všetky zdravotné ambulancie či nemocnice akceptujú európske cestovné poistenie 

a zároveň je nedostačujúce, nakoľko nekryje všetky možné služby, ktoré vám môžu vzniknúť pri poistnej udalosti. Na to vám výborne 

poslúži komerčné poistenie uzavreté cez poisťovňu. 

 Pre tých, ktorí ste si vybrali drahší zájazd, teda cena na osobu presahuje 1000 EUR/osoba, je tu možnosť využiť službu pripoistenia 

nadštandardného storna zájazdu vo výške 2,65 % z celkovej ceny zájazdu, zároveň musí byť splnená podmienka, že je uzavreté 

aj základné komplexné cestovné poistenie. Rozdiel je v tom, že poisťovňa tak prípadné poistné plnenie bude realizovať z vami 

zaplatenej celkovej ceny na osobu. Pri oboch typoch poistenia je spoluúčasť poisteného 5-10% vzhľadom na dôvod storna zájazdu.

 Zaplatením poistného a podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorého súčasťou je poistná zmluva, vzniká vzťah medzi 

objednávateľom zájazdu a poisťovňou Allianz -Slovenská poisťovňa a.s. Cestovná kancelária FIRO-tour je poistníkom poistenia medzi 

uvedenými zmluvnými stranami. Poistné plnenie si klient nárokuje priamo u poisťovne, CK FIRO-tour nie je zodpovedná za likvidáciu 

poistnej udalosti, pôsobí ako podporný orgán pri riešení poistných udalostí v spolupráci s delegátmi FIRO-tour, aby vám bol 

poskytnutý čo najlepší servis.

1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby: 110.000 EUR 

(okrem prípadov podľa písm. a) až e) tohto bodu) 

 a)  na akútne zubné ošetrenie 170 EUR

 b)  na prepravu a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poistného celkom 1.000 EUR, 

  z toho na ubytovanie 100 EUR/1deň 

 c)  na prepravu neplnoletých osôb sprevádzaných hospitalizovanou osobou 1.000 EUR

 d)  na náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických 

  alebo protetických pomôcok 170 EUR

 e)  na liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu 50.000 EUR 

2. Poistenie úrazu:

 a)  v prípade smrti v dôsledku úrazu 3.350 EUR

 b)  v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu 6.650 EUR

 c)  denné odškodné za hospitalizáciu počas poistenej cesty 10 EUR/1 deň (max. 15 dní) 

3. Poistenie batožiny:

 a)  na jednu poistnú udalosť celkom 665 EUR, okrem poistnej udalosti podľa písm.

 b) a c) tohto bodu, z toho na:

  aa) osobných veciach: 665 EUR

  ab) cennostiach: 335 EUR

  ac) elektronických alebo optických prístrojoch: 335 EUR

  ad) športových náradiach: 335 EUR

 b)  na jednu poistnú udalosť spôsobenú krádežou vlámaním do motorového vozidla, resp. 

  odcudzením celého motorového vozidla 335 EUR

 c)  na jednu poistnú udalosť spôsobenú poškodením batožiny pri preprave (za všetky veci 

  poškodenej batožiny) 170 EUR

4. Poistenie zodpovednosti za škodu: 

a)   na zdraví 66.500 EUR

b)   na veci 33.500 EUR

5. Poistenie stornovacích poplatkov: za zrušenie poistenej cesty na jednu poistnú udalosť 

celkom: 3.000 EUR, z toho na jedného poisteného: 1.000 EUR

 5.1  Nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov za zrušenie poistnej 

 cesty: podľa dojednania poistnej sumy

6. Poistenie predčasného návratu: na jednu poistnú udalosť celkom: 1.000 EUR, z toho na 

jedného poisteného: 335 EUR 

 6.1 Nadštandardné poistenie predčasného návratu: na jednu poistnú udalosť celkom: 

  2.000 EUR, z toho na jedného poisteného: 700 EUR

7. Poistenie doplnkových asistenčných služieb:

 a) na právnu pomoc 1.200 EUR 

 b) na pomoc pri strate dokladov 335 EUR 

 c) na technickú asistenciu 170 EUR

 d) pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24 h 70 EUR 

 e) pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 h 140 EUR 

8. Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku: 

 a)  pri oneskorení letu nepoistené 

 b)  pri oneskorení iného dopravného prostriedku 17 EUR

9. Poistenie nákladov na záchrannú činnosť: 

 a)  náklady na záchrannú činnosť horskej služby 16.600 EUR 

 b)  náklady na záchrannú činnosť záchrannej služby nepoistené

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti:

 a)  z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, min. 66 EUR, max. 330 EUR

 b)  z poistenia stornovacích poplatkov spoluúčasťou 10% z poistného plnenia v prípade zrušenia 

  cesty z dôvodu uvedeného:

  ba) vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo

  spolucestujúci a ktoré si vyžiadali lekárom odporúčané pripútanie na lôžko alebo

  hospitalizáciu,

  bb) - značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho vzniknutej

  v čase trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného

  činu tretej osoby, ak poistený preukáže, že z tohto dôvodu nemôže nastúpiť na poistenú cestu,

  bc) - zničenia/straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku 

  živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu,

  bd) - povolania poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak preukáže 

  poistený či spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol doručený až po uzavretí poistenia.



www.fi rotour.sk

Realizáciu transferov k odletom z Bratislavy 

k vybraným termínom garantujeme všetkým 

klientom, ktorí si zakúpia zájazd do 31.01.2013 

z ponuky katalógu Letné dovolenky 2013. 

Od 01.02.2013 sú transfery k odletom z Bratislavy 

už len na vyžiadanie. Nástupné miesta sú 

spoplatnené za nižšie uvedený poplatok. 

Cena je uvedená za osobu. 

PARKOVANIE PRI LETISKU V BRATISLAVE

TRANSFERY NA LETISKO PRE ODLETY Z BRATISLAVY

TR
AN

SF
ER

Y 
A 

PA
RK

O
VA

N
IE

7

TRANSFERY A PARKOVANIE

Pre všetkých klientov sme pripravili špeciálnu ponuku 
výhodného a pohodlného parkovania pri letisku 
v Bratislave za dobré ceny. Rezervuje online 
na www.fi rotour.sk alebo na pobočkách FIRO-tour.

ZĽAVA 50% do 31.01.2013 
za nástupné miesta pre 
verných klientov
Realizáciu transferov k odletom z Bratislavy podľa nižšie uvedeného rozdelenia 

trás garantujeme verným klientom, ktorí si zakúpia zájazd do 31.01.2013. V prípade 

neskoršej rezervácie je transfer iba na vyžiadanie a za príslušný poplatok za nástupné 

miesto. Platí pre klientov, ktorí s nami cestovali min. 4x a viac.

Podmienky využitia transferov:

• požiadavka na transfer musí byť uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu; za platné nástupné miesto sa 

považuje to, ktoré je uvedené na zmluve a musí byť potvrdené CK FIRO-tour 

• zmena nástupného miesta je možná len so spätným písomným potvrdením CK FIRO-tour a je za 

paušálny poplatok 10 EUR/osoba 

• transfery na letisko môžu byť zabezpečené autokarom, minibusom, mikrobusom, osobným autom 

alebo taxi podľa počtu prihlásených osôb 

• počet miest vo zvozových linkách je limitovaný 

• nástupné miesto a čas odjazdu bude uvedený v pokynoch k zájazdu 

• cestujúci musí byť na mieste zrazu min. 15 minút pred odchodom; pokiaľ nie je klient na mieste zrazu 

včas, musí si zabezpečiť transfer na letisko sám a na vlastné náklady 

• v prípade, že klient neabsolvuje transfer v smere na letisko bez predchádzajúceho nahlásenia, 

automaticky stráca nárok na využitie transferu pri spiatočnej ceste 

• transfery môžu byť pre viac príletov/odletov zlúčené a tým zmenený čas odjazdu

• transfery v smere na letisko môžu byť zlúčené pre viac odletov v závislosti na aktuálnom letovom 

poriadku a počte cestujúcich z jednotlivých nástupných miest; o prípadnej zmene času odchodu 

budeme klientov včas informovať na telefónnom čísle, ktoré uvedú na zmluve o obstaraní zájazdu (aj 

preto odporúčame uviesť číslo na mobil, ktorý bude mať klient so sebou)

• transfery v smere z letiska môžu byť zlúčené, v prípade ak sa podľa aktuálneho letového poriadku 

vyskytnú prílety z viacerých destinácií v rozmedzí do 1 až 2 hodín

• GPS: S(N) 48°10‘14“, V(E) 17°10‘59“

• bezplatný transfer na letisko a späť

• úhrada v hotovosti (pri individuálnej rezervácii Vašu platbu 

 uskutočníte pri príchode na parkovisko) alebo prostredníctvom 

 našej cestovnej kancelárie (platbu za parkovacie miesto 

 uskutočníte priamo v našej cestovnej kancelárii)

•  8 dní od 39 EUR, 11 dní od 51 EUR, 12 dní od 55 EUR

P d i k žiti t f

TRANSFERY na letisko BRATISLAVA

KALÁBRIA KALÁBRIA SARDÍNIA MALORKA
ANDALÚZIA 

Costa de Almería

ANDALÚZIA 

Costa de Almería
KRÉTA RHODOS RHODOS TABARKA TURECKÁ RIVIÉRA TURECKÁ RIVIÉRA

7 nocí 10/11 nocí 7 nocí 7 nocí 7 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 7 nocí 10/11 nocí 10/11 nocí 7 nocí 10/11 nocí

15.06. 22.06. 16.06. 14.06. 08.06. 08.06. 05.06. 09.06. 11.06. 14.06. 02.06. 04.06.

22.06. 03.07. 23.06. 21.06. 15.06. 19.06. 15.06. 16.06. 21.06. 25.06. 09.06. 14.06.

29.06. 13.07. 30.06. 28.06. 22.06. 29.06. 26.06. 23.06. 02.07. 05.07. 16.06. 25.06.

06.07. 24.07. 07.07. 05.07. 29.06. 10.07. 06.07. 30.06. 12.07. 16.07. 23.06. 05.07.

13.07. 03.08. 14.07. 12.07. 06.07. 20.07. 17.07. 07.07. 23.07. 26.07. 30.06. 16.07.

20.07. 14.08. 21.07. 19.07. 13.07. 31.07. 27.07. 14.07. 02.08. 06.08. 07.07. 26.07.

27.07. 24.08. 28.07. 26.07. 20.07. 10.08. 07.08. 21.07. 13.08. 16.08. 14.07. 06.08.

03.08. 04.09. 04.08. 02.08. 27.07. 20.08. 17.08. 28.07. 23.08. 27.08. 21.07. 16.08.

10.08. 11.08. 09.08. 03.08. 31.08. 28.08. 04.08. 03.09. 06.09. 28.07. 27.08.

17.08. 18.08. 16.08. 10.08. 11.09. 07.09. 11.08. 13.09. 17.09. 04.08. 06.09.

24.08. 25.08. 23.08. 17.08. 21.09. 18.09. 18.08. 24.09. 11.08. 17.09.

31.08. 01.09. 30.08. 24.08. 25.08. 18.08. 27.09.

07.09. 08.09. 06.09. 31.08. 01.09. 25.08.

13.09. 07.09. 08.09. 01.09.

20.09. 15.09. 08.09.

22.09. 15.09.

29.09. 22.09.

29.09.

Trasa 1
Liptovský Mikuláš (30 EUR) - Ružomberok (30 EUR) - Martin (30 EUR) - Žilina (25 EUR) - Považská Bystrica (25 EUR) - Dubnica nad Váhom (25 EUR) - Trenčín (22 EUR) - Nové Mesto nad Váhom (20 EUR) - Piešťany (18 EUR) - Trnava (15 EUR) - 

letisko BRATISLAVA

Trasa 2 Banská Bystrica (30 EUR) - Zvolen (30 EUR) - Žiar nad Hronom (28 EUR) - Prievidza (25 EUR) - Partizánske (22 EUR) - Topoľčany (20 EUR) - Nitra (18 EUR) - letisko BRATISLAVA
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Cestovná kancelária FIRO-tour je hrdým partnerom spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá je najväčšou a najstaršou celoslovenskou 

neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Koncom leta 2012 strávilo viac ako 50 

detí prázdniny v Kalábrii a Andalúzii. Bolo nám cťou darovať zájazdy deťom z detských domovov a potešiť ich nezabudnuteľným 

pobytom pri mori.

Veľmi pekne ďakujeme najmä vám, našim klientom, pretože práve vy ste veľkou mierou prispeli k tejto 

šľachetnej udalosti. Tešíme sa, že sa deťom pri mori páčilo a veríme, že sa nám opäť podarí zorganizovať 

prázdniny pri mori aj ďalším deťom.

Milí naši klienti, zo srdca ďakujeme.

kolektív CK FIRO-tour

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

ÚSMEV AKO DAR

FIRO-tour DEŤOM 



Grécko
Kréta
Mikri Poli 
str. 94

DETSKÝ KLUB FIRÁČIK

DETSKÝ KLUB FIRÁČIK NÁJDETE V NASLEDUJÚCICH HOTELOCH

Už tradične čaká na vaše deti vo veku 4-12 rokov vo vybraných hoteloch a počas školských prázdnin 

bezplatný detský klub Firáčik. Klubové programy plné športu, hier a zábavy vedú skúsení a školení 

slovenskí alebo českí animátori. O vaše deti bude dobre postarané. 

Hotely s detským klubom Firáčik spoznáte podľa označenia logom klubu a špecifickej zelenej farby.

Taliansko
Kalábria
Borgo 
di Fiuzzi 
str. 60

Taliansko 
Sardínia
Palmasera Village 
Resort  
str. 68

Grécko
Kréta
Mare Monte 
Beach 
str. 103

Španielsko
Costa de Almería
Evenia Zoraida 
Resort  
str. 88

Grécko
Rhodos
Mikri Poli  
str. 110

Turecko
Turecká riviéra
Meryan  
str. 158

Tunisko
Tabarka
Dar 
Ismail  
str. 192

Grécko
Rhodos
Relax  
str. 114

Turecko
Turecká riviéra
Ali Bey Club 
Manavgat 
str. 160

Grécko
Rhodos
Lindos 
Princess  
str. 118

Turecko
Turecká riviéra
Greenwood 
Resort 
str. 187

www.fi rotour.sk FI
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FIRO-tour DEŤOM 
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  0911/116 009, 010, 012 alebo 01310IN
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ÁC

IE

KLASIFIKÁCIA HOTELOV

ZÁKLADNÉ TYPY UBYTOVANIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI STRAVOVANIA

INFORMÁCIE

      luxusné ubytovanie s vynikajúcou kvalitou nadštandardných služieb a vybavením pre najnáročnejších klientov

      komfortné ubytovanie s vysokým štandardom služieb aj pre náročných klientov

     ubytovanie strednej kategórie s účelným a pohodlným vybavením a veľmi dobrým štandardom služieb 

    jednoduché ubytovanie pre nenáročných klientov

Klasifi kácia „plus“, označená v katalógu menším znakom  , slúži k detailnejšiemu rozlíšeniu kvality v rámci jednej kategórie hotela. 

Táto klasifi kácia hotelov podľa FIRO-tour sa môže líšiť od miestnej klasifi kácie a slúži aj k vzájomnému porovnaniu úrovne kapacít 

medzi jednotlivými destináciami. Vyjadruje subjektívne hodnotenie cestovnej kancelárie FIRO-tour a nemusí nutne zodpovedať 

ofi ciálnej kategórii ubytovacej kapacity.

1lôžková izba  izba s 1 lôžkom alebo 2lôžková izba s 1 neobsadeným lôžkom, väčšinou bez balkóna

2lôžková izba  izba s 2 pevnými lôžkami (oddelené lôžka alebo manželská posteľ) spravidla s možnosťou prístelky

rodinná izba  väčšia 2lôžková izba s možnosťou prísteliek alebo 2 prepojené 2lôžkové izby s možnosťou prístelky 

   alebo 1 spálňa s 2 lôžkami a obývacia izba s možnosťou prísteliek

suita   nadštandardná hotelová izba, niekedy s dvomi samostatnými miestnosťami

štúdio   1 miestnosť s kuchynským kútom a s 2 pevnými lôžkami obvykle s možnosťou prístelky 

apartmán   2 miestnosti s oddelenou kuchynkou a s 2 pevnými lôžkami s možnosťou umiestniť prístelky,     

   prípadne 1 spálňa s 2 lôžkami a obývacia izba s rozkladacou pohovkou a vybaveným kuchynským kútom

mezonet   apartmán, ktorého jedna spálňa sa nachádza na poschodí, jedna zo spální môže byť súčasťou obývacej 

   miestnosti a nemusí byť oddelená dverami

Väčšina hotelov uvedených v tomto katalógu je situovaná buď priamo pri pláži alebo v jej blízkosti. V hotelových izbách prebieha upratanie spravidla 6× za týždeň 

a výmena uterákov min. 2× za týždeň. Uteráky z kúpeľne nie je povolené brať na pláž. Niektoré hotely poskytujú svojim hosťom aj plážové osušky, niekedy za 

vratnú kauciu či za poplatok. 

Štúdiá, apartmány a mezonety majú spravidla kuchynský kút so základným vybavením, chladničku a varič (často dvojplatničku). Vybavenie riadom a základnými 

kuchynskými pomôckami zodpovedá príprave jednoduchších jedál. Neočakávajte plne vybavenú kuchyňu, akú máte doma. K dispozícii sú uteráky, ktoré nie je 

povolené brať na pláž. Odporúčame mať so sebou vlastné plážové osušky. Upratanie prebieha min. 2× za týždeň a výmena posteľnej bielizne a uterákov min. 1× za 

týždeň. 

V popisoch jednotlivých ubytovacích kapacít uvedených v tomto katalógu nájdete základné informácie o polohe hotela, rozsahu stravovania, vybavení ubytovacej 

jednotky, možnostiach obsadenia a ďalších službách.

 - dospelá osoba,  - dieťa

Uvedené alternatívy možností obsadenia pri jednotlivých hoteloch v tomto katalógu sú výpočtom najčastejších variant obsadenia 

štandardného typu izby. Vzhľadom k tomu, že možností môže byť veľké množstvo, radi vám na požiadanie poskytneme ďalšie 

informácie o možnostiach obsadenia ďalších typov izieb.

Kontinentálne servírované raňajky: podávané sladké alebo slané pečivo, maslo, džem, čaj alebo káva príp. džús 

Rozšírené kontinentálne servírované raňajky: obohatené o chlieb či bagetu, každodenná obmena (syr, vajce, salám)

Raňajky formou bufetu: samoobslužný systém, sladké a slané pečivo, syr, salám, džem, maslo, káva alebo čaj, prípadne jogurt, 

cornflakes, teplá kuchyňa, ovocie, úroveň bufetu sa líši podľa kategórie hotela

Servírovaná strava: stravovanie s obsluhou, zvyčajne výber z určitého počtu menu alebo jedálneho lístka, kde sa ponuka 

mení; nápoje k obedu a večeri sú za poplatok, pokiaľ nie je uvedené inak

Stravovanie formou bufetu: samoobslužný systém, predjedlo, hlavný chod a dezert; nápoje k obedu a večeri sú za poplatok, 

pokiaľ nie je uvedené inak 

All inclusive: spravidla plná penzia (raňajky, obed, večera) formou bufetu, občerstvenie počas dňa, vybrané nealkoholické 

a alkoholické nápoje miestnej výroby počas dňa, popoludňajšia káva/čaj a pečivo, niekedy zmrzlina pre deti, príp. iné služby 

(animačné programy, športové aktivity a i.)

Rozsah služieb stravovania v jednotlivých hoteloch sa líši, presný rozsah nájdete v popise pri príslušnej ubytovacej kapacite. 

Ponuka a možnosť výberu sú adekvátne kategórii hotela. Spravidla platí, čím vyššia kategória hotela, tým bohatší a pestrejší 

výber jedál.

Hotely v katalógu označené logom Elite Club odporúčame veľmi náročným klientom. 

Ide o starostlivo vybrané ubytovacie kapacity kategórie  / 

s vysokým štandardom služieb, pričom ich cena je s ohľadom na kvalitu veľmi priaznivá.



www.fi rotour.sk

Letový poriadok
Aktuálne letové časy nájdete v pokynoch k odletu, ktoré dostanete v dostatočnom predstihu. Niektoré zmeny môžu nastať aj niekoľko hodín pred plánovaným 

odletom vplyvom preplneného vzdušného koridoru, vplyvom poveternostných podmienok a i. Cestovná kancelária nemôže ovplyvniť prípadné zmeny 

dopravných podmienok, ktoré môžu nastať v súlade s medzinárodnými dohovormi a vyhradzuje si právo zmeniť trasu letu, medzipristátie, miesto odletu, typ 

lietadla, letový plán a i. O zmenách leteckej dopravy vás budeme čo najrýchlejšie informovať osobne či prostredníctvom predajcu telefonicky alebo emailom. 

V prípade, že nám budú zmeny zo strany leteckej spoločnosti oznámené až bezprostredne pred odletom, CK FIRO-tour si vyhradzuje právo informovať klientov 

o týchto zmenách až na letisku.

Letenka
Letenka nie je vo forme klasickej papierovej letenky, ale vo forme tzv. hromadnej elektronickej letenky. Pri príslušnom vybavovacom pulte (tzv. check-in pulte) sa 

stačí preukázať platným cestovným dokladom.

Cestovné doklady
Všetci cestujúci sa pri odbavení musia preukázať platným cestovným dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny. Cestujúci, ktorý sa pri odbavení 

nepreukáže platným cestovným dokladom, nebude k letu pripustený. Konkrétne podmienky pre vstup do jednotlivých krajín môžete nájsť aj internetovej stránke 

Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk alebo sa môžete informovať u vášho predajcu zájazdu. Nezabudnite si prosím skontrolovať platnosť cestovného 

dokladu. Deti od 5 rokov musia mať vlastný cestovný pas.

Batožina
Pri príprave batožiny na cestu venujte prosím pozornosť aj jej hmotnosti. Pre lety na chartrových linkách je max. povolená hmotnosť zapísanej batožiny 15 kg 

na osobu nad 2 roky v závislosti od destinácie, leteckej spoločnosti a typu lietadla. Odporúčame uzamknúť batožinu určenú do batožinového priestoru a označiť 

menovkou (meno, názov hotela, pobytové miesto, krajina; vaša domáca adresa príp. tf. kontakt). Aktuálne informácie o povolených limitoch platných pre vami 

zvolenú destináciu nájdete v pokynoch k odletu.

Pre cestujúcich platia pravidlá bezpečnostnej kontroly v súlade s nariadením Európskej komisie. Vaša príručná batožina nesmie obsahovať žiadne ostré kovové 

predmety (nožničky v manikúre apod.) a max. obsah fľaše tekutiny (nápojov, gélov apod.), ktorý si smiete vziať so sebou na palubu lietadla, nesmie presiahnuť 

100 ml. Ostré kovové predmety a nápoje môžete prepravovať v zapísanej batožine. Lieky, dietologické prípravky a detskú stravu potrebnú na dobu letu môžete 

prepravovať v príručnej batožine. Viac informácií o zakázaných predmetoch a látkach pri leteckej preprave nájdete na www.airport-bratislava.sk alebo vám ich radi 

poskytneme na našich pobočkách.

Infant
Dieťa do 2 rokov cestujúce na chartrových letoch je bez nároku na sedadlo v lietadle a bez nároku na batožinu.

Detský kočík
Detský kočík je prepravovaný bezplatne. Jeho hmotnosť nie je započítavaná do celkovej hmotnosti zapísanej batožiny. Je nutné ho nahlásiť na check-ine, zložiť 

a zabezpečiť proti rozloženiu počas prepravy a zvyčajne je možné si ho ponechať až do nástupu do lietadla - riaďte sa prosím pokynmi personálu letiska.

Stravovanie na palube lietadla
Počas chartrového letu sa podáva občerstvenie vrátanie teplých a studených nápojov a je prispôsobené dĺžke a dobe letu. V prípade záujmu je možné vopred 

(najneskôr však 7 dní pred odletom) objednať vegetariánsku alebo bezlepkovú stravu.

Nadrozmerná batožina
Prepravu neštandardnej a nadrozmernej batožiny (surf, potápačská výstroj, bicykel a i.) je nevyhnutné vopred nahlásiť v cestovnej kancelárii a jej preprava bude 

uskutočnená podľa kapacitných možností prepravcu a je za poplatok (platba na letisku).

Preprava živých zvierat
Preprava zvierat je možná iba na vyžiadanie a so súhlasom prepravcu. Malé zviera do 5 kg môže spravidla cestovať na palube lietadla len v prepravnej schránke. 

Väčšie zviera je prepravované v špeciálnej schránke v batožinovom priestore. 

Poškodenie, zničenie alebo strata batožiny počas leteckej prepravy 
Za leteckú prepravu batožiny zodpovedá letecká spoločnosť. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek škode na vašej batožine, jej obsahu alebo na veci, ktorú ste odovzdali 

leteckej spoločnosti k preprave, alebo dôjde k jej strate, obráťte sa okamžite po zistení škody na reklamačné oddelenie (Baggage claims) letiska, na ktorom 

bola škoda zistená a nechajte si vystaviť protokol o škode (P.I.R.). Je neprípustné, aby bol P.I.R. spísaný spätne po prílete na Slovensko. Cestujúci si uplatní nárok 

na náhradu škody u dopravcu formálnou žiadosťou, ktorej prílohu bude tvoriť P.I.R., palubná vstupenka, batožinový lístok a doklad o kúpe či oprave batožiny.

Ďalšie informácie týkajúce sa leteckej prepravy a celého vášho zájazdu dostanete v pokynoch k odletu. Prípadné dotazy 

vám radi zodpovieme na našich pobočkách.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

LETECKÁ PREPRAVA

LE
TE

CK
Á 

PR
EP

RA
VA

11

LETECKÁ PREPRAVA

Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú 
cestovná kancelária FIRO-tour uzatvára s objednávateľom zájazdu. Objednávateľ potvrdzuje svojím 
podpisom na Zmluve, že prevzal vyhotovenie týchto všeobecných zmluvných podmienok, oboznámil 
sa s nimi, rozumie im a v plnom rozsahu ich akceptuje.

Všeobecné zmluvné podmienky nájdete na stranách 208-209 a na www.fi rotour.sk.



1. deň: odlet do  Paríža. Po  prílete okružná 

jazda mestom (autobusom) a  transfer 

do hotela. Individuálne voľno. Nocľah.

2. deň: prehliadka starej časti Paríža: oblasť 

ostrova Cité – katedrála Notre Dame, 

novorenesančná radnica, Garnierova 

Opera, popoludní návšteva galérie Louvre 

alebo individuálny program. Večer spoločná 

prehliadka malebnej štvrti Montmartre 

s námestím maliarov Place de Tertre a bazilikou 

Sacré Coeur. Odchod do  hotela metrom. 

Nocľah.

3. deň: individuálny program alebo fakultatívne 

poldenný výlet do  Versailles. Popoludní 

návšteva Eiff elovej veže. Večer fakultatívne 

okružná plavba po Seine. Návrat späť do hotela 

metrom v  neskorých večerných hodinách. 

Nocľah.

4. deň: prehliadka mesta - slávna trieda Champs 

Elysées s  Víťazným oblúkom, námestie 

Svornosti s  luxorským obeliskom, Invalidovňa, 

individuálny program. Zraz na  recepcii hotela 

v  určenú hodinu a  transfer na  letisko. Odlet 

do Viedne.

Zmena programu vyhradená. Cestovná 

kancelária FIRO-tour si vyhradzuje možnosť 

úpravy programu v prvý a posledný deň zájazdu 

v nadväznosti na aktuálne letové časy prípadne 

situáciu v doprave. Program v uvedených dňoch 

môže byť skrátený alebo naopak obohatený 

podľa aktuálnych časových možností.

1. deň: odlet z Viedne do  Ríma. Po  prílete 

transfer do hotela s okružnou jazdou mestom. 

Individuálne voľno. Nocľah.

2. deň: prehliadka talianskej metropoly a centra 

kultúry - Ríma. Prechádzka historickým centrom 

s  neobyčajnou koncentráciou antických 

pamiatok ako je Koloseum alebo Pantheon, 

ďalšie zastávky: námestie Piazza Navona 

s  fontánou štyroch riek, Španielske schody, 

slávna fontána di Trevi. Svoj návrat do  Ríma 

si môžete „poistiť“ vhodením mince práve 

do tejto fontány. Nocľah.

3. deň: návšteva pápežského štátu Vatikánu, 

sídla kresťanskej cirkvi. Chrám sv. Petra s  jeho 

katakombami, kde je okrem iného i  hrobka 

zosnulého pápeža Jána Pavla II., Vatikánske 

múzeum s  prekrásnou Sixtínskou kaplnkou 

a ďalšie pamätihodnosti. Nocľah.

4. deň: program po  dohode so sprievodcom. 

Transfer na letisko, odlet do Viedne.

Poznámka: orientačné ceny vstupov: celodenný 

lístok MHD 4 EUR • vatikánske múzeá 14 EUR 

• kupola chrámu sv. Petra 7 EUR • Anjelský 

hrad 5 EUR • Koloseum 11 EUR • Odporúčame 

zakúpenie Roma Pass - 23 EUR. Tento lístok 

zahŕňa dopravu  MHD na 3 dni + 2 vstupy do 

pamiatok (s prednostným vstupom) + ďalšie 

zľavy na vstupy (okrem Vatikánu) 

Zmena programu vyhradená v závislosti na 

aktuálnom letovom poriadku.
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MOŽNOSTI OBSADENIA

Rím • Vatikán

 poznávací zájazd

/ /

  ODLETY

 • z Viedne

Paríž - letecké víkendy

Rím – letecké víkendy

MOŽNOSTI OBSADENIA

Paríž • stará časť mesta 
• štvrť Montmartre • 
Eiffelova veža • trieda 
Champs Elysées

 poznávací zájazd

/ /

Francúzsko, Taliansko « POZNÁVACIE ZÁJAZDY « letecké víkendy 
PO

ZN
ÁV

A
CI

E 
ZÁ

JA
ZD

Y

  ODLETY

 • z Viedne

NAŠE CENY SÚ KONEČNÉ

NAŠE CENY SÚ KONEČNÉ

AKCIOVÁ CENA 499 EUR 
so zľavou 17% 
do 31.01.2013

AKCIOVÁ CENA 499 EUR 
so zľavou 17% 
do 31.01.2013

PARÍŽ - LETECKÉ VÍKENDY FPV

kód zájazdu termín cena EUR 

FPV133F01 23.05.-26.05.2013 599

FPV133F02 13.06.-16.06.2013 599

FPV133F03 19.09.-22.09.2013 599

FPV133F04 17.10.-20.10.2013 599

Akciová cena 499 EUR do 31.01. 2013 a 559 EUR do 28.02.2013

Cena zahŕňa: leteckú dopravu Viedeň-Paríž-Viedeň • 3 noci v 3* hoteli s raňajkami • transfer z Bratislavy na letisko Schwechat 
a späť • transfer z letiska do hotela a späť • služby sprievodcu FIRO- tour • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena nezahŕňa: vstupy • ďalšie fakultatívne služby • lístky na miestnu dopravu
Fakultatívne príplatky: komplexné cestovné poistenie (1,60 EUR/osoba/deň) • 1lôžková izba (120 EUR) • návšteva kabaretu 
Moulin Rouge (115 EUR) • plavba loďou po Seine (10 EUR)
Poznámka: v cene kabaretu je vstupné na večernú šou a pol fľaše sektu na osobu.

RÍM – LETECKÉ VÍKENDY TRV

kód zájazdu termín cena EUR 

TRV175F01 03.05.-06.05.2013 599

TRV175F02 23.05.-26.05.2013 599

TRV175F03 19.09.-22.09.2013 599

TRV175F04 17.10.-20.10.2013 599

Akciová cena 499 EUR do 31.01. 2013 a 559 EUR do 28.02.2013

Cena zahŕňa: leteckú dopravu Viedeň-Rím-Viedeň • 3 noci v 3* hoteli s raňajkami • transfer z Bratislavy na letisko Schwechat a 
späť • transfer z letiska do hotela a späť •služby sprievodcu FIRO- tour • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena nezahŕňa: vstupy • ďalšie fakultatívne služby • lístky na miestnu dopravu • miestny povinný poplatok (3 EUR/osoba/noc)
Fakultatívne príplatky: komplexné cestovné poistenie (1,60 EUR/osobu/deň) • 1lôžková izba (109 EUR) • 3x večera (65 EUR)

  > TRANSFER 
     Z BRATISLAVY NA 
     LETISKO ZADARMO

  > TRANSFER 
     Z BRATISLAVY NA 
     LETISKO ZADARMO

  > OKRUŽNÁ JAZDA 
 V CENE

  > OKRUŽNÁ JAZDA 
 V CENE

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013



1. deň: odlet z Bratislavy do Kefl avíku. Po prílete 

do  Kefl avíku výlet na  polostrov Reykjanes - 

rybárska osada Hafnir, Rejkjanestá, od  majáku 

ktorej možno vidieť „Ohňový ostrov“ Edey, 

skalné útesy a pláže v oblasti Grindavíku a oblasť 

horúcich prameňov Krysuvík. Popoludní 

preslávené termálne kúpele Modrá lagúna. 

Kúpanie a  relaxácia v  Modrej lagúne patria 

k  nezabudnuteľným zážitkom, bez ktorých 

by návšteva Islandu nebola úplná. Odchod 

do Reykjavíku a ubytovanie. Nocľah. 

2. deň: raňajky. Výlet po  trase „Zlatého 

islandského trojuholníka“ povedie do  NP 

Tingvellir, kde bol v  r. 930 založený prvý 

demokratický parlament sveta, do geotermálnej 

oblasti gejzírov s úžasným výhľadom na známy 

gejzír Strokkur a  k  vodopádom Gullfoss, ktoré 

sú považované za najkrajšie na ostrove. Cestou 

späť do  Reykjavíku zastávka pri kráteri Korid. 

Po návrate do Reykjavíku fakultatívne kúpanie 

v termálnych kúpeľoch. Nocľah.

3. deň: raňajky. V celodennom výlete na južné 

pobrežie Islandu nebudú chýbať vodopády 

Seljalandsfoss a  Skógafoss, prechádzka 

po  tajuplnej čiernej pláži Reynisfj ara 

s  kamennými útesmi a  úchvatným pohľadom 

na  Atlantik a  ľadovce pri  najjužnejšom myse 

Islandu - útesov Dyrhólaey. Po  zastávke 

v mestečku Vík návrat do Reykjavíku. Nocľah.

4. deň: raňajky. Voľno v Reykjavíku s možnosťou 

návštevy termálnych kúpeľov, botanickej 

záhrady, múzeí a  ďalších zaujímavých 

miest hlavného mesta Islandu. Fakultatívne 

celodenný výlet do oblasti Borgarfj ördur, kraja 

považovaného za domov islandských ság (cena 

cca 55 EUR/osoba), na programe bude návšteva 

najväčších horúcich prameňov na  Islande 

Deildartunguhver (180 litrov vriacej vody 

za sekundu) a kaskád vodopádov Hraunfossar, 

tryskajúcich spod lávového poľa a  divokého 

vodopádu Barnafoss. Nocľah.

5. deň: raňajky. Transfer na  letisko v  Kefl avíku 

a odlet do Bratislavy. 

Zmena programu vyhradená.
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Islandská pohľadnica letecky z Bratislavy

MOŽNOSTI OBSADENIA

Kefl avík • Modrá lagúna 
• Reykjanes • Hafnir • 
Grindavik • Reykjavik • 
Krysuvik • NP Tingvellir 
• Skálholt • Strokkur • 
Gullfoss • Hveragerdi • 
Seljalandsfoss • Skógafoss 
• Reynisfjara • Dyrhólaey 
• Vik • Reykjavík

 poznávací zájazd

/

Island « POZNÁVACIE ZÁJAZDY

  ODLETY

 • z Bratislavy 

NAŠE CENY SÚ KONEČNÉ

AKCIOVÁ CENA 899 EUR 
so zľavou 10% 
do 31.01.2013

PO
ZN

ÁV
A

CI
E 

ZÁ
JA

ZD
Y

ISLANDSKÁ POHĽADNICA LETECKY Z BRATISLAVY ISP

kód zájazdu termín cena EUR 

ISB135F01 14.09.-18.09.2013 999

ISB135F02 18.09.-22.09.2013 999

Akciová cena 899 EUR do 31.01. 2013 a 959 EUR do 28.02.2013

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Kefl avík a späť • dopravu na Islande podľa programu • 4 noci v 3* hoteli v 
2lôžkových izbách s príslušenstvom • 4x raňajky • služby sprievodcu FIRO-tour • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z. 
Fakultatívne príplatky: komplexné cestovné poistenie (1,60 EUR/osoba/deň) • 1lôžková izba 208 EUR
Príplatky na mieste: celodenný výlet do oblasti Borgarfjördur (cca 55 EUR) • kúpanie v termálnych kúpeľoch Modrá lagúna 
(cca 30 EUR) • ďalšie vstupy

www.fi rotour.sk

NOVINKA
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Krištáľovo čisté more, zeleňou porastené 

ostrovy, malebné rybárske dediny, čarovné 

kamienkové pláže, vinice, dalmátske 

špeciality a  víno, pamiatky a  stredoveké 

mestečká, turistika či potápanie - to je len 

malá časť z  mnohých pokladov, ktoré robia 

Chorvátsko pravým turistickým rajom. Už 

len nahliadnutie do mapy objasní veľkú časť 

príťažlivosti tejto krajiny. Jedinečné jadranské 

pobrežie dlhé niekoľko tisíc kilometrov 

sa vinie okolo neuveriteľného počtu pláží 

a  zálivov a  vystupuje do  skalnatého terénu. 

Nájdete tu ostrovy pre každého - od  holých 

neobývaných skalísk až po  kúzelné raje 

s jazerami a zalesnenými kopcami. Nesmieme 

tiež zabudnúť na bohaté kultúrne dedičstvo, 

ktorým sa Chorvátsko môže pochváliť.  To sú 

hlavné dôvody, prečo práve táto krajina je tak 

často vyhľadávaná.

Chorvátsko
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
 - zo Slovenska do  

 vybraných letovísk

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
 - individuálne

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  56 414 km2

 - počet obyvateľov: 

  cca 4,5 mil.

 - hlavné mesto:   

  Záhreb (Zagreb)

 - časový posun: 

  0 hod.

 - mena:  

  chorvátska kuna 

  HRK, 1 HRK = 

  0,13 EUR

 - úradný jazyk:   

  chorvátčina 

CH
O

RV
ÁT

SK
O

Chorvátsko

Odporúčané výlety
Národný park Brijuni 

Brijunské ostrovy známe ako súostrovie poko-

ja, krásy a búrlivej histórie sa nachádzajú juho-

západne od  Istrie, od  ktorej sú oddelené ka-

nálom Fazana. Patrí pod administratívu mesta 

Pula a za národný park boli vyhlásené v r.1983. 

Brijunské súostrovie tvorí 14 ostrovov a ostrov-

čekov s niekoľkými podvodnými útesmi. 

Národný park Krka a Šibenik

Počas cesty do  Šibeniku môžete obdivovať 

prekrásne dalmatínske pobrežie. V  priebehu 

kratšej zastávky v  Šibeniku navštívite najkraj-

šiu renesančnú katedrálu na Jadrane a potom 

sa vydáte k vodopádom rieky Krky. V nádher-

nom prostredí rieka Krka vytvára kaskády vo-

dopádov, ktoré sa prelievajú cez 17 prírodných 

zátarasov. 

Národný park Plitvické jazerá 

Sú považované za  jeden z  najkrajších prírod-

ných fenoménov na svete. 16 jazier spolu s 92 

vodopádmi s  kaskádami ponúkajú nezabud-

nuteľné zážitky. Plitvické jazerá boli v  roku 

1949 vyhlásené národným parkom a od roku 

1979 sú aj pod ochranou UNESCO. Veľkou zau-

jímavosťou tejto oblasti sú aj jaskyne a rozma-

nitá fl óra a fauna. 

Národný park Kornati 

Najpočetnejšie súostrovie v  Stredozemnom 

mori s mnohými ostrovmi, ostrovčekmi a útes-

mi, ktoré majú veľmi členité pobrežie so zrázmi 

dosahujúcimi až 100 m. Návšteva prírodného 

parku Taleščica so slaným jazerom Mir s  vý-

bornou možnosťou kúpania. V cene výletu je 

ochutnávka červeného a  bieleho vína, rakije, 

šťavy a  dopoludňajší sendvič, na  obed ryba, 

mäso, kapustový šalát a chlieb. 

Biševo - Modrá jaskyňa (ostrov Vis) 

Biševo je jadranský ostrovček známy vďaka 

svojej modrej jaskyni, ktorá je skutočným zá-

zrakom prírody. Celá jaskyňa, rovnako ako aj 

more v nej, majú neopísateľne krásnu, strieb-

risto modrú farbu. Tento efekt je spôsobený sl-

nečnými lúčmi, ktoré sa odrážajú od  morskej 

hladiny a stien jaskyne. Po návšteve Biševo sa 

budete plaviť na ostrov Vis, kde zakotvíte v ma-

lebnom mestečku Komiža, v ktorom navštívite 

rybárske múzeum. 

Split - Trogir 

Mesto Trogir vzniklo na  mieste starej gréckej 

osady Traugurionu a  je pod ochranou UNE-

SCO. Trogir je obohnaný stredovekými obran-

nými múrmi a  môžete v  ňom obdivovať rad 

prekrásnych stavieb a  monumentov. Najzná-

mejšími sú katedrála s  portálom majstra Ra-

dovana, Mestská lodžia z  15. storočia, bene-

diktínsky kláštor z 11. storočia. Split - najväčšie 

mesto a prístav Dalmácie, ktoré bolo založené 

už pred 1700 rokmi na Mariánskom polostro-

ve v  blízkosti slávnych miest a  osád. Prejdete 

sa úzkymi uličkami Diokleciánovho paláca zo 

4. storočia, navštívite aj jeho veľmi dobre za-

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

  hovoriaci

 - informačná schôdzka

  alebo telefonická 

  asistenčná služba

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013
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ISTRIA

Rabac dnes patrí k najnavštevovanejším stre-

diskám východného pobrežia Istrie. Nad Ra-

bac sa vypína staroveké mesto Labin, ktoré 

je nádherným príkladom istrijského opevne-

ného mesta s mnohými zákutiami a uličkami. 

Poreč je najväčšie a najnavštevovanejšie stre-

disko Istrie nachádzajúce sa na  západnom 

pobreží polostrova. Celé starobylé jadro je 

pešou zónou s cennými historickými pamiat-

kami, najznámejšia je Eufraziova bazilika zo 6. 

storočia zapísaná na zozname UNESCO. 

Ostrov Rab má bohatú vegetáciu, členité po-

brežie, priezračne čisté more a množstvo his-

toricky veľmi cenných pamiatok. Stredisko 

Lopar sa nachádza na severovýchodnej stra-

ne ostrova, vzdialené asi 13 km od mesta Rab. 

Slávna 1,5 km dlhá piesková Rajská pláž po-

núka výborné kúpanie. V Lopare môžete nájsť  

aj zábavné stredisko s reštauráciami, obchod-

mi a diskotékou. 

Pula je najväčšie a  hospodársky najvýznam-

nejšie mesto Istrie, slávne najmä vďaka do-

minante ktorou je rímsky amfi teáter, kde sa 

počas istrijského leta usporadúvajú koncerty 

a festivaly.

Medulin je stále obľúbenejšie stredisko, 

vzdialené cca 11 km od  Puly, ponúka širokú 

paletu možností pre využitie voľného času. 

Hotely sú situované na  pobreží a  vďaka po-

zvoľnému vstupu do  mora je Medulin ideál-

nym miestom pre rodiny s deťmi.

Umag je najväčší chorvátsky prístav jácht 

a  nachádza sa len pár kilometrov od  hraníc 

Slovinska. Na  svoje si tu prídu hlavne priaz-

nivci tenisu, každoročne sa tu koná medzi-

národný tenisový turnaj ATP Croatia Open. 

V Umagu sa vyrába známe lahodné biele víno 

Malvazija.

SEVERNÁ DALMÁCIA

Ostrov Pag a mestečko Pag je zaujímavé svo-

jim historickým centrom s vežami a opevne-

ním, ale turistov iste nadchnú aj malé zátoky 

a  more okolo ostrova. Povljana sa nachádza 

v  južnej časti ostrova a  jej pieskové pláže sú 

ideálne najmä pre rodiny s deťmi.

Ostrov Rab má bohatú vegetáciu, členité po-

brežie, priezračne čisté more a veľa historicky 

veľmi cenných pamiatok. Medzi palácmi, kos-

tolmi a  úzkymi uličkami je vidieť odraz stre-

domorskej kultúry. Nie nadarmo sa mestu 

Rab hovorí malý Dubrovník. Krištáľovo čisté 

more a  predovšetkým množstvo pieskových 

pláží, ktorými je ostrov preslávený, sem lákajú 

každoročne tisícky turistov. Oblasť Suha Pun-

ta ponúka mnoho cyklotrás na výlety. Ostrov 

je prístupný len trajektom z Jablance na pev-

nine do  Mišnjak alebo z Valbiska na  ostrove 

Krk do  letoviska Lopar. Stredisko Lopar leží 

na severovýchodnej strane ostrova, vzdialené 

asi 13 km od mesta Rab. V kempe San Marino 

je slávna cca 1,5 km dlhá piesočná Rajská pláž, 

ktorá ponúka výborné kúpanie. V okolí je rad 

ďalších pieskových pláží, z ktorých mnohé sú 

FKK (napr. Sahara). V  Lopare sa nachádza aj 

VÝHODY DOVOLENKY 
V CHORVÁTSKU 
S CESTOVNOU 
KANCELÁRIOU 
FIRO-tour

> predĺžené pobyty 

na 10/11 nocí - hitom 

leta 2012 sa stali 

predĺžené pobyty, ktoré 

v Chorvátsku ponúkame 

ako jedna z mála CK 

na trhu, a to vrátane 

autokarovej dopravy 

do niektorých oblastí

> vynikajúci delegátsky 

servis skúsených 

profesionálov vo 

všetkých oblastiach 

Chorvátska (dôležité 

napr. pre prípad 

poruchy automobilu, 

ochorenia, problémov 

počas pobytu), 

v určitých oblastiach 

bude delegátsky servis 

zabezpečený telefonicky 

> garancia kvalitného 

vopred známeho 

ubytovania v blízkosti 

pláží 

> najrozsiahlejšia ponuka 

apartmánových kapacít 

od Istrie po južnú 

Dalmáciu 

> možnosť dokúpenia 

dopravy autokarom 

z Bratislavy 

> pre tých, ktorí nebudú 

s rezerváciou vyčkávať, 

ponúkame výhľady 

na more BEZ PRÍPLATKU 

> do vybraných 

objektov je možné so 

sebou vziať domáce 

zvieratá (sú povolené 

len po nahlásení v CK 

pri rezervácii a uvedení 

tejto skutočnosti 

na cestovnej zmluve. 

V opačnom prípade 

má prevádzkovateľ 

právo vás neubytovať. 

S výberom ubytovania 

vrátane možnosti vziať 

si so sebou domáceho 

maznáčika Vám poradia 

pracovníci našej CK )

> rozmanitá ponuka 

letovísk vhodných pre 

rodiny s deťmi 

> pestrá ponuka 

apartmánov od cenovo 

mimoriadne výhodných 

až po 4* kategórie veľmi 

kvalitne vybavených víl 

a hotelov 
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Chorvátsko

Letoviská

chované antické pivnice a  staroveký Jupite-

rov chrám, dnešnú katedrálu, najstaršiu stavbu 

tohto typu na svete.

Rieka Cetina a mesto Omiš

Mestečko leží v ústí rieky Cetiny. Početnými ka-

ňonmi so skalnými stenami vysokými až 100 m 

si Cetina razí cestu k moru. Z centra Omišu vy-

plávate loďkami proti prúdu do  reštaurácie 

na  brehu rieky. Domáce špeciality a  víno do-

kreslia atmosféru tohto výletu. Po  obede bu-

dete mať voľný čas na  prechádzku Omišom 

alebo na kúpanie v priezračnej horskej rieke. 

Ostrov Brač - Bol (Zlatý mys) 

Ostrov Brač je najvyšší a  tretí najväčší ostrov 

v  Jadrane. Mestečko Bol je najznámejšie tu-

ristické centrum tohto ostrova. Môžete navští-

viť dominikánsky kláštor s bohatou knižnicou 

a archívom a najstaršie pivničné vinárne v Dal-

mácii. Vo voľnom čase sa môžete kúpať na naj-

známejšej jadranskej pláži Zlatý mys. 

Sarajevo 

Hlavné mesto Bosny a  Hercegoviny, preslá-

vené  olympiádou v roku 1984.  Nachádza sa 

na  hranici medzi západným svetom a  Orien-

tom a  vďaka tomu ponúka svojim návštev-

níkom celý rad architektonických skvostov 

– napr. najkrajšiu mešitu na Balkánskom polo-

strove, mestské múzeum, moslimské centrum 

a Baščaršiju s typickým tureckým bazárom. 

Mostar 

Mesto bolo v dobách tureckej nadvlády dôle-

žitým obchodným centrom a vďaka tomu je tu 

mnoho pamätihodností z tohto obdobia: sta-

rý bazár, mešity, typický turecký obytný dom 

a slávny turecký most z 16. storočia, po ktorom 

Mostar získal aj svoje meno. 

Mesto Korčula a NP na ostrove Mljet 

Korčula je pokladaná za  rodné mesto Marka 

Pola a  podľa povesti ju založil trójsky hrdina 

Antenor. V  tomto stredovekom meste navští-

vite katedrálu s  pokladnicou, mestské múze-

um a rodný dom Marka Pola. Nasleduje plavba 

na  ostrov Mljet, ktorý patrí medzi najzales-

nenejšie  a  najatraktívnejšie jadranské ostro-

vy. Ostrov bol vyhlásený národným parkom 

a jeho najväčšou atrakciou sú 2 slané jazerá - 

Veľké a Malé jazero. 

Dubrovník 

Starodávne a  výnimočne krásne mesto s  bo-

hatým kultúrnym dedičstvom bolo zaradené 

do  celosvetového zoznamu UNESCO. Dub-

rovník je obohnaný mohutnými stredovekými 

hradbami a  pevnosťami, je klenotnicou výz-

načných architektonických a  kultúrnych diel, 

ktoré sa zachovali napriek prechádzajúcim sto-

ročiam. Navštívite početné múzeá, kostoly, pa-

láce a námestia, ktoré sú dodnes významnou 

klenotnicou  dodnes zachovaných architekto-

nických a kultúrnych diel.

www.fi rotour.sk



zábavné stredisko s reštauráciami, obchodmi 

a  diskotékou. Sú tu vhodné podmienky pre 

surfi stov a potápačov.

Ostrov Hvar bol zaradený medzi 10 najkraj-

ších miest na svete, ktoré stojí za to navštíviť. 

Je miestom vyznačujúcim sa pokojom a  po-

hodou, teplým a  čistým morom, prekrásny-

mi plážami a zátokami, jedinečnou gastronó-

miou, kvalitným ubytovaním a  prívetivosťou 

miestnych ľudí.

Ostrov Brač a  predovšetkým letovisko Bol 

patrí vďaka svetoznámej pláži Zlatni Rat (Zla-

tý mys) medzi najnavštevovanejšie miesta 

Chorvátska a stal sa aj symbolom pre nádher-

nú dovolenku na  ostrove uprostred panen-

skej prírody a krištáľovo čistého mora. 

JUŽNÁ DALMÁCIA 

Ostrov Korčula patrí ku skutočným kleno-

tom chorvátskych ostrovov a je tiež nazývaný 

„čierna perla Jadranu“. Najväčšou atrakciou je 

starobylé centrum mesta Korčula, ktoré ožíva 

najmä večer a  láka k  príjemným prechádz-

kam, ale aj k  posedeniu v  niektorej z  mno-

hých reštaurácií s ponukou miestnych špecia-

lít a výborného miestneho vína. 

Orebič je stredisko ležiace pod horou Sveti 

Ilija, ponúka možnosť športového aj spolo-

čenského vyžitia s  nádhernou promenádou, 

niekoľkými kaviarňami, reštauráciami a  ob-

chodmi. Z  prístavu je trajektové spojenie 

s ostrovom Korčula, ktoré trvá cca 20 minút.

Klek sa nachádza sa v  nádhernej zátoke pri 

ceste medzi Splitom a Dubrovníkom. História 

tejto oblasti spadá až do  obdobia republiky 

Dubrovník.

Dubrovník mestečko a prístav s bohatou his-

tóriou a  mnohými pamiatkami. Nezabudnu-

teľná je prechádzka po dubrovníckych hrad-

bách a pevnostiach Revelin, Lovrijenac, Bokar 

a Sv.Jana. Ďalšou z mnohých zaujímavostí je 

lanovka na kopec Srdj, ktorá je po mnohých 

rokoch opäť v  prevádzke. Nádherný pohľad 

z  vrcholovej stanice je pokladaný za  snáď 

najkrajší zážitok pri prehliadke mesta. Prístav 

patrí medzi najcennejšie pamiatkové kom-

plexy v juhovýchodnej Európe a vďaka tomu 

je už od roku 1979 na zozname UNESCO. Pre 

svoju klímu je Dubrovník s  obľubou navšte-

vovaný ako letné aj zimné prímorské kúpe-

le. Vyniká tiež osobitne bohatou vegetáciou 

svojich parkov, záhrad a verejných priestran-

stiev, kde rastie stredomorská a  subtropická 

fl óra. Dubrovník je aj centrom športov, naj-

mä vodných, a je tiež významným kultúrnym 

svetovým strediskom s múzeami a galériami. 

V meste je stále divadlo, symfonický orches-

ter, komorné hudobné telesá, v rámci Letných 

dubrovníckych hier prichádzajú do Dubrovní-

ka najkvalitnejšie divadelné súbory, hudobné 

telesá a sólisti z Chorvátska a z celej Európy. 

Osvieženie pri potulkách starým Dubrovní-

kom môže priniesť kúpanie vo voľnom mori 

pri hradbách aj v jeho čarovnom okolí.

DELEGÁTSKY SERVIS

Cestovná kancelária FIRO-tour zabezpeču-

je pre svojich klientov v  Chorvátsku kvalit-

ný a  profesionálny delegátsky servis pros-

tredníctvom schôdzok s  delegátom alebo 

pomocou asistenčnej služby (telefonicky). 

O schôdzke s delegátom budete informovaní 

prostredníctvom: informačnej tabule v  uby-

tovacej kapacite, hotelovou infoknihou, uvíta-

cou obálkou alebo môžete byť kontaktovaní 

telefonicky. V niektorých oblastiach bude de-

legátsky servis zabezpečený iba telefonicky. 
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OCHUTNAJTE

primorski žgvatec

guláš napr. z 

teľacieho mäsa 

podávaný s 

cestovinami

čevapčiči

pečené šišky z 

kvalitného mäsa 

podávané s 

chlebom a šalátom

dalmátsky brodet 
guláš z morských 

plodov a rýb, 

najčastejšie 

s kukuričnou 

polentou

rakija

tradičná chorvátska 

ovocná pálenka, 

vhodná nielen k 

prípitkom či ako 

digestívum, ale 

aj ako liek pri 

prechladnutiach

chorvátske vína

najmä vynikajúce 

dalmátske vína, 

biele aj červené, 

napr. Malvazija. 

Muškat, Kaštelec, 

Plavac, Babić, 

Vranac a pod.

pršut

špeciálne vyúdená 

sušená šunka 

zmrzlina – sladoled

napr. odporúčame 

ochutnať 

zmrzlinový nápoj 

sorbet - s obsahom 

alkoholu, ktorý je 

veľmi obľúbenou 

chorvátskou 

pochúťkou

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013



Pri pred/posezónnych pobytoch, t.j. do 16.06. 

a  od  01.09., je servis poskytovaný vždy asis-

tenčnou telefonickou službou.

PREHĽAD LETOVÍSK, DO KTORÝCH PONÚKA-

ME AUTOBUSOVÚ DOPRAVU Z BRATISLAVY

Na pobyt v dĺžke 7/14 nocí:

Severná Dalmácia: Bibinje, Biograd na Moru, 

Drage, Jezera (ostrov Murter)*, Kukljica (ostrov 

Ugljan)*, Murter (ostrov Murter)*,  Vir (ostrov 

Vir)*, Nin*, Pakoštane, Srima, Svatý Filip i Jakov, 

Svatý Petar,  Šibenik, Pašman (ostrov Pašman)*, 

Pirovac, Primošten, Tisno (ostrov Murter)*, 

Tkon (ostrov Pašman)*, Turanj, Tribunj, Ugljan 

(ostrov Ugljan)*, Vodice, Vrgáda (ostrov Vrgá-

da)*, Zadar, Zaton

Stredná Dalmácia: Baška Voda, Brist, Brzet, 

Čaklje, Drvenik, Gradac, Igrane, Kaštely, Ma-

karska, Marina, Mimice, Nemira, Omiš , Podaca, 

Podgora,  Rogoznice, Seget Donji, Seget Vranji-

ca, Split (k trajektom na ostrov Brač, Hvar) , Stu-

pin Čeline, Trogir, Tučepi, Zaostrog, Živogošče 

Na pobyt v dĺžke 10/11 nocí:

Severná Dalmácia: Bibinje, Biograd na Moru, 

Drage, Jezera (ostrov Murter)*, Kukljica (ostrov 

Ugljan)*, Murter (ostrov Murter)*,  Vir (ostrov 

Vir)*, Nin*, Pakoštane, Srima, Svatý Filip i Jakov, 

Svatý Petar, Pašman (ostrov Pašman)*, Pirovac, 

Primošten, Tisno (ostrov Murter)*, Tkon (ostrov 

Pašman)*, Turanj, Tribunj, Ugljan (ostrov Ugl-

jan)*, Vodice, Vrgáda (ostrov Vrgáda)*, Zadar, 

Zaton

Stredná Dalmácia: Baška Voda, Brist, Brzet, 

Čaklje, Drvenik, Gradac, Igrane, Kaštely, Ma-

karska, Marina, Mimice, Nemira, Omiš , Podaca, 

Podgora,  Rogoznice, Seget Donji, Seget Vranji-

ca, Split (k trajektom na ostrov Brač, Hvar) , Stu-

pin Čeline, Trogir, Tučepi, Zaostrog, Živogošče 

Transfery na  ostrovy pri autobusovej do-

prave do Severnej Dalmácie

Transfer na  ostrov Nin: klienti cestujúci au-

tokarom budú privezení do  Zatonu na  auto-

busovú stanicu. Na vyžiadanie nasleduje indi-

viduálny transfer do ubytovacej kapacity (cca 

10-15 min.). Cena je závislá od počtu osôb. Ná-

vrat je organizovaný prostredníctvom nášho 

miestneho partnera. O  presnom čase odcho-

du budú klienti informovaní prostredníctvom 

sms, alebo prostredníctvom domácich, v deň 

odchodu v dopoludňajších hodinách.

Transfer na ostrov Vir: klienti cestujúci auto-

karom budú privezení do Zatonu na autobu-

sovú stanicu. Na  vyžiadanie nasleduje indivi-

duálny transfer do  ubytovacej kapacity (cca 

25-30 min.). Cena je závislá od počtu osôb. Ná-

vrat je organizovaný prostredníctvom nášho 

miestneho partnera. O  presnom čase odcho-

du budú klienti informovaní prostredníctvom 

sms, alebo prostredníctvom domácich, v deň 

odchodu v dopoludňajších hodinách.

Transfery na  ostrovy pri autobusovej do-

prave do Strednej Dalmácie

Transfer na ostrovy Brač a Hvar: klienti ces-

tujúci autokarom budú privezení do  prísta-

vu v  meste Split k  trajektu v  ranných/dopo-

ludňajších hodinách (z  rovnakého miesta je 

organizovaný návrat, o  jeho presnom čase 

budú klienti vyrozumení prostredníctvom 

sms, popr. našim partnerom v  deň odchodu 

v  dopoludňajších hodinách). Tu si klienti za-

kúpia lístok a s batožinou sa individuálne pre-

pravia na  ostrov (plavba trvá cca 1 hod. a  25 

min. na ostrov Brač do letoviska Supetar a cca 

2 hod. na ostrov Hvar do  letoviska Starigrad). 

V  prístave na  ostrove bude čakať transfer, ak 

je klientmi vopred objednaný (informácie niž-

šie*). Inak je k dispozícii miestna  doprava. Pre 

návrat odporúčame si skrátiť čakanie na  au-

tobus pobytom v Splite, kde je v trajektovom 

termináli k dispozícii úschovňa batožiny, zme-

náreň aj WC a neďaleko sa nachádza Diokleciá-

nov palác, ďalšie pamiatky a tržnica. 

Orientačné ceny trajektu: Split - Supetar - 33 

HRK/os./1 smer; Split - Stari Grad - 47 HRK/os./1 

smer); 

*Ostrov Brač - letovisko Supetar (Svpetrvs re-

zort)- transfer autom alebo  mikrobusom (cca 

5 min.) je na vyžiadanie, cena je závislá od poč-

tu osôb, do hotela sa dá dôjsť pohodlne pešo 

po pobreží - vzdialenosť od prístavu cca 1,2 km; 

*Ostrov Brač - letovisko Bol - transfer autom 

alebo mikrobusom (cca 50 min.) je na vyžiada-

nie, cena je závislá od počtu osôb;

*Ostrov Hvar - letovisko Jelsa (hotel Hvar) - 

transfer autom alebo  mikrobusom (cca 20-25 

min.) je na vyžiadanie, cena je závislá od poč-

tu osôb; 

*Ostrov Hvar - letovisko Stari Grad (hotel a dep. 

Arkada) - transfer väčšinou loďou, prípadne 

autom/ mikrobusom (cca 15 min.), cena trans-

feru - prístav - ubytovacia kapacita - prístav cca 

7-8 EUR/os.
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Informácie o doprave

HOTELY 
S PROGRAMOM 
ALL INCLUSIVE:

Istria: 

hotel Park Pula 

- str. 21

Istria: 

hotel Zorna 

- str. 23

Stredná Dalmácia:

Holiday Village Sagita 

- str. 43

Stredná Dalmácia: 

hotel Nimfa 

- str. 49

Stredná Dalmácia: 

hotel a depandance 

Labineca 

- str. 52

Stredná Dalmácia: 

hotel Hvar 

- str. 53

Stredná Dalmácia: 

Svpetrvs Resort 

- str. 54

Južná Dalmácia:

hotel a depandance 

Bellveue 

- str.55

Južná Dalmácia: 

hotel a bungalovy 

Komodor 

- str. 55

Južná Dalmácia: 

hotel a apt. Bon Repos 

- str. 56 

Južná Dalmácia: 

hotel Park 

- str. 56
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Fantastická ponuka dopravy z Bratislavy do Severnej a Strednej 

Dalmácie za mimoriadne ceny: 

Doprava pre termíny na 7/10/11/14 nocí.

Autokarová doprava do Severnej Dalmácie do stredísk : Bibinje, Biograd na Moru, Brodarice 

(ostrov Krapanj), Drage, Jezera (ostrov Murter), Kukljica (ostrov Ugljan), Nin, Pakoštane, 

Pašman, Pirovac, Primošten, Srima, Sv. Filip a Jakov, Sv. Petar, Šibenik, Tisno (ostrov Murter), 

Tkon (ostrov Pašman), Turanj, Tribunj, Ugljan, ostrov Vir, Vodice, Vrgáda, Zadar, Zaton

Cena dopravy do Severnej Dalmácie:  95 EUR/os.

Autokarová doprava do Strednej Dalmácie do stredísk: Baška Voda, Baško Polje, Brala, Brist, 

Drvenik, Gradac, Igrane, Makarska, Omiš, Omiš - Nemira, Omiš - Brzet, Omiš - Ruskamen, 

Podaca, Podgora, Podstrana, Promajna, Split (k trajektom na ostrov Brač, Hvar), Tučepi, 

Zaostrog, Živogošče

Cena dopravy do Strednej Dalmácie:  100 EUR/os.   

Cena dopravy na ostrovy Brač, Hvar a Vis: 100 EUR/os.

www.fi rotour.sk



18   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: cca 100 m od kamienkovej, kamenis-

tej pláže • na  menšom pahorku obklopený 

urasteným píniovým hájom • v blízkosti pro-

menáda s  množstvom reštaurácií a  malých 

obchodíkov 

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • aperitív 

bar • zmenáreň • TV miestnosť • výťah • bazén 

s morskou vodou • tanečná terasa • zábavné 

programy • gymnastika • nestrážené parko-

visko • denné a večerné animačné programy 

• večer živá hudba • lehátka a slnečníky pri ba-

zéne zadarmo (obmedzené množstvo) • det-

ská postieľka

Služby za poplatok: trezor na recepcii • masá-

že v budove hotela Allegro • tenisové centrum 

Prohaska s  12 tenisovými kurtmi (cca 100 m 

od hotela) • stolný tenis a minigolf v neďale-

kom športovom centre • vodné športy na plá-

ži • požičovňa vodných skútrov a vodných bi-

cyklov • lehátka a slnečníky na pláži

Ubytovanie: klimatizované 2lôžkové izby 

s možnosťou prístelky • kúpeľňa/WC • fén • te-

lefón • SAT/TV

Pre deti: detský bazén • aquapark na  pláži • 

miniklub Maro • detské ihrisko

Hotel Miramar     polpenzia 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 100 m 
  od pláže

 lehátka 
  a slnečníky pri 
  bazéne zadarmo

  klimatizácia 
  v cene 

NOVINKA

POLPENZIA 

raňajky a večere formou 
bufetu, večere – show 
cooking

/ / /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 489 489 509 589 689 769 769 769 849 849 849 849 689 539 489 339

3. osoba 429 429 429 509 599 659 659 659 729 729 729 729 599 449 429 289

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-14 rokov ZADARMO

1. dieťa 2-14 rokov na pevnom lôžku 349 349 359 409 489 549 549 549 609 609 609 609 489 369 349 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Chorvátsko « ISTRIA « Rabac

Poloha: cca 50-200 m od  kamienkovej plá-

že, kamienkové a  skalnaté pláže - prístup 

po  schodoch • žiadaný komplex pavilónov 

Ulika, Agava a Oleander uprostred píniového 

hája priamo na  pobreží Kvarnerského zálivu 

• z hlavnej terasy nádherný výhľad na ostrov 

Cres • centrum cca 1,5 km 

Vybavenie: recepcia • zmenáreň • centrálna 

reštaurácia • bar • TV miestnosť • minimarket 

• bazén s morskou vodou pri pláži • celoden-

né animačné programy • večerné programy 

na tanečnej terase • minigolf • bar • parkovis-

ko • detská postieľka (zadarmo)

Služby za  poplatok: trezor na  recepcii • plá-

žový volejbal • požičovňa vodných skútrov 

a  vodných bicyklov • vodné športy na  plá-

ži • tenisové centrum Prohaska (cca 150 m) • 

stolný tenis • minigolf •  lehátka a  slnečníky 

na pláži • internetový kútik

Ubytovanie: 2lôžkové izby orientované 

do  svahu - kúpeľňa/WC, LCD SAT/TV, chlad-

nička, niektoré izby s  možnosťou prísteliek, 

za príplatok morská strana a balkón • 2lôžko-

vá izba s 2 prístelkami vo forme rozkladacieho 

gauča na vyžiadanie

Pre deti: detské minikluby • minikino • video-

hry • detské ihrisko 

Pavilóny Girandella - tourist village     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

polpenzia

raňajky a večere formou 
bufetu v hlavnej reštaurácii

 cca 50-200 m   
  od pláže

 hit minuloročnej  
  sezóny

YBV276F

/ /
 (na vyžiadanie)

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej 2lôžkovej izbe s prístelkou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 339 339 429 489 509 559 559 559 619 619 619 559 449 339 269 269

3. osoba 289 289 369 409 429 469 469 469 529 529 529 469 389 289 229 229

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 249 249 309 339 359 389 389 389 429 429 429 389 329 249 189 189

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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YPF276F

Chorvátsko « ISTRIA « Rabac

Poloha: cca 150 m od kamienkovej, kamenis-

tej pláže, betónové platne • hotel a jednodu-

chý depandance hotela Marina leží v  mier-

nom svahu na kraji borovicového hája • oproti 

hotela Miramar neďaleko od promenády • cca 

15 min. chôdze od centra Rabacu

Vybavenie: recepcia • klimatizovaná reštaurá-

cia • zmenáreň • aperitív bar • cocktail bar • TV 

miestnosť • trezor • bazén s  morskou vodou 

• tanečné večery pri hoteli Marina • ihrisko 

na plážový volejbal • nestrážené parkovisko

Služby za poplatok: trezor na recepcii • lehát-

ka a slnečníky na pláži • vodné športy na plá-

ži • požičovňa vodných skútrov a vodných bi-

cyklov • tenisové kurty (100 m) • stolný tenis 

a  minigolf v  neďalekom športovom centre • 

detská postieľka • internetový kútik

Ubytovanie: hotel: 2lôžkové izby so sprchou/

WC, SAT/TV, telefón, za príplatok morská stra-

na, s  možnosťou prístelky alebo detskej po-

stieľky • depandance: menšie 2lôžkové izby 

bez možnosti prístelky, telefón, kúpeľňa/WC, 

balkón

Pre deti: animácie • minigolf • miniklub Maro

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej hotelovej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 339 339 429 469 469 539 539 539 589 589 589 559 469 359 259 249

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 249 249 299 329 339 369 369 369 409 409 409 389 329 259 189 179

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Marina a depandance Mediteran Rabac    polpenzia 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 150 m od pláže

YMF276F

-

POLPENZIA 

raňajky a večere formou 
bufetu v hoteli Marina

NOVINKA

CH
O

RV
ÁT

SK
O

Poloha: cca 50-150 m od  kamienkovej, ka-

menistej, skalnatej pláže • prístup na  pláž 

po schodoch • komplex 171 apartmánov situ-

ovaných vo svahu uprostred píniového hája • 

150 m nad úrovňou vyhľadávanej kamienko-

vej pláže a v blízkosti nádherných pláží (napr. 

Bounty) • cca 1,6 km od centra Rabacu 

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • nestráže-

né parkovisko (zadarmo) • lobby bar • bar pri 

bazéne • obchod so suvenírmi • fi tnes • bazén 

s morskou vodou • tanečná terasa Girandella • 

denné a večerné animačné programy pre do-

spelých a deti • lehátka a slnečníky pri bazéne 

(zadarmo obmedzené množstvo) • domáce 

zvieratá nie sú povolené • upratovanie ubyto-

vacích jednotiek pri službe polpenzia je rov-

naké ako pri nájme apartmánu, tzn. iba na za-

čiatku pobytu • detská postieľka

Služby za poplatok: trezor na recepcii • masá-

že • internet • práčovňa • hracie automaty • le-

hátka a slnečníky na pláži • tenisové centrum 

Prohaska • stolný tenis a  minigolf v  blízkosti 

komplexu Girandella • vodné športy na pláži 

• požičovňa vodných skútrov a  vodných bi-

cyklov

Ubytovanie: všetky apt./štúdia - vybavená 

kuchynka s chladničkou a varičom v obytnej 

miestnosti, SAT/TV, kúpeľňa/WC, v niektorých 

apt. fén • apt./št. až pre 3 os. - jedna 3lôžková 

miestnosť alebo 2lôžk. spálňa a obytná miest-

nosť s 1 lôžkom • apt. pre 4 os. - 2lôžk. spálňa, 

obytná miestnosť s 2 lôžkami

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • minik-

lub • animačné programy

Hotel a rezidencia Albona     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky a večere formou 
bufetu, večere - show co-
oking

 cca 50-100 m   
  od pláže

 pre skupiny

 lehátka 
  a slnečníky pri 
  bazéne zadarmo

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 3 osoby 589 669 819 819 1 119 1 119 1 119 1 209 1 349 1 349 1 209 1 149 739 489 409 409

apartmán pre 4 osoby 679 779 979 979 1 299 1 299 1 299 1 359 1 519 1 519 1 359 1 289 879 579 469 469

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA



20   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: priamo na pláži • novo postavený ho-

tel • cca 400 m od centra mesta a od športo-

vých objektov • cca 100 m reštaurácie a  ob-

chody • cca 500 m od  pieskovo-kamenistej 

pláže so sprchami

Vybavenie: recepcia s  24 hod. servisom • 

reštaurácia so 150 miestami na sedenie • a´la 

carte reštaurácia • kaviareň a  cukráreň s  te-

rasou • koktail bar • vnútorný bazén 8×13 m 

so sladkou vodou • solárium • beauty/health 

centrum • fi tnes • výťah • parkovisko • sauna 

a masáže

Služby za poplatok: domáce zvieratá • vodné 

športy • bar na pláži

Ubytovanie: 1- a  2lôžkové izby s  možnosťou 

prístelky • klimatizácia/kúrenie • SAT/TV • mi-

nibar • trezor • internetové pripojenie • telefón 

• kúpeľňa so sprchou/WC • fén • balkón so zá-

hradnými kreslami • výmena uterákov a pos-

teľnej bielizne 2× týždenne

Hotel Arcus     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok 

polpenzia, 
za príplatok plná penzia 

raňajky a večere formou 
bufetu

raňajky a večere formou 
bufetu, obedy – servírova-
né menu

 priamo pri pláži

  klimatizácia 
  v cene

 wellness

 domáce zvieratá

YAF276F

/ / /

Chorvátsko « ISTRIA « Medulin

NOVINKA

NOVINKA

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 349 349 369 369 369 459 459 459 519 519 519 459 369 369 349 349

3. osoba 289 289 319 319 319 369 369 369 399 399 399 369 319 319 289 289

1. dieťa 0-6 rokov ZADARMO

1. dieťa 0-3 roky na pevnom lôžku 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1. dieťa 6-12 rokov 169 169 199 199 199 229 229 229 259 259 259 229 199 199 169 169

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 229 229 259 259 259 319 319 319 349 349 349 319 259 259 229 229

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

CH
O

RV
ÁT

SK
O

Poloha: cca 100-150 m od  prírodnej kamien-

kovej a  skalnatej pláže s  betónovými plat-

ňami • kvalitný hotel na  pobreží • cca 600 m 

od centra malého mesta Medulin • cca 10 km 

od historického centra mesta Puly • v sezóne 

jazdí po pobreží turistický vláčik

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • aperitív bar 

• kaviareň • spoločenské priestory • obchod 

so suvenírmi • kasíno • vnútorný vyhrievaný 

bazén • vonkajší bazén s morskou vodou (le-

hátka za poplatok) • tanečná terasa • TV miest-

nosť • parkovisko • výťah • minimarket • ani-

mačný program • kongresová miestnosť • WiFi 

pripojenie v lobby bare • domáce zvieratá nie 

sú povolené

Služby za poplatok: fi tnes • sauna • tenis • po-

žičovňa áut a bicyklov • stolný tenis • ihrisko 

na loptové hry • minigolf • dráha pre ľahkú at-

letiku • vodné športy na pláži • potápanie • le-

hátka a slnečníky na pláži • internetový kútik • 

detská postieľka

Ubytovanie: klimatizované 2lôžkové izby 

s možnosťou prístelky • kúpeľňa/WC • SAT/TV 

• telefón • fén • za príplatok morská strana

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • ani-

mačný program • lunapark v centre Medulinu

Hotel Belvedere     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

polpenzia

raňajky a večere formou 
bufetu

 cca 100 - 150 m  
  od pláže

 WiFi zadarmo

 vyhrievaný bazén

  klimatizácia 
  v cene

YBV276F

/ / /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 329 329 329 389 389 449 449 509 509 509 509 449 449 349 349 309

3. osoba 249 249 249 299 299 339 339 379 379 379 379 339 339 269 269 239

1. dieťa 0-6 rokov ZADARMO

1. dieťa 6-15 rokov 169 169 169 199 199 229 229 249 249 249 249 229 229 179 179 159

1. dieťa 0-15 rokov na pevnom lôžku 229 229 229 269 269 309 309 349 349 349 349 309 309 249 249 209

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 100-150 m od  rozľahlej prírod-

nej kamenistej pláže • obľúbený prázdnino-

vý komplex s toboganom • v miernom svahu 

na rovnomennom polostrove Punta Verudela 

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • supermar-

ket • coff ee bar • cukráreň • pizzeria • bar • gril 

• obchody • 3 bazény s morskou vodou • det-

ský bazén • tobogan • tanečná terasa • aero-

bik • animačné a  zábavné programy • disko-

téka • WiFi pripojenie v lobby alebo na terase 

kaviarne Banana (zadarmo) • detská postieľka 

(na vyžiadanie)

Služby za poplatok: tenis • squash • stolný te-

nis • ihrisko na  loptové hry • potápanie • mi-

nigolf • strelnica v blízkom centre Verudela • 

vodné športy na pláži • lehátka a slnečníky pri 

bazéne a na pláži

Ubytovanie: TYP A  4*: apartmány v  celom 

komplexe v  2-3 podlažných domoch (uby-

tovanie na  prízemí alebo na  poschodiach), 

moderne zariadené, renovované a  klimati-

zované, plne vybavený kuchynský kút, veľ-

ká chladnička s  mrazničkou, kávovar, mik-

rovlnka, kúpeľňa so sprchou/WC a  SAT/LCD 

TV, telefón, trezor, fén • kat. A TYP štúdio pre 

2-3 os. (25 m²) - obytná miestnosť s 2 lôžkami 

a gaučom, príp. rozkl. kreslom, balkón/terasa 

• kat. A TYP 2-4 až pre 5 os. (30-40 m²) - 2lôžk. 

spálňa a  prístelka, obytná miestnosť s  rozkl. 

gaučom pre 2 os. • kat. A TYP A 5 až pre 5 os. 

(55 m²) - 2lôžk. spálňa, 1lôžk. spálňa a  obyt-

ná miestnosť s  rozkl. gaučom pre 2 os. • kat. 

A TYP A  4-6 pre 6-7 os. (55 m²) - dve 2lôžk. 

spálne a  obytná miestnosť s  rozkl. gaučom, 

niektoré postavené s mezanín, spálňa na po-

schodí nad obytnou miestnosťou • TYP B 3* 

- renovácia v roku 2002: apartmány na príze-

mí alebo na poschodí, terasa, všetky s pano-

ramatickým výhľadom, klimatizácia za prípla-

tok, SAT/TV, telefón, trezor, kuchynský kútik 

s chladničkou, kávovar, kúpeľňa/WC, fén • kat. 

B TYP 2-4 až pre 4 os. (30-40 m²) - 2lôžk. spálňa 

a prístelka, obytná miestnosť s rozkl. gaučom 

pre 2 os. • kat. B TYP 3-5 až pre 5 os. (38 m²) 

- 2lôžk. spálňa a  prístelka, obytná miestnosť 

s  rozkl. gaučom pre 2 os. • kat. B TYP A  4-6 

pre 6 os. (44 m²) - dve 2lôžk. spálne a obytná 

miestnosť s  rozkl. gaučom • vily 3* - klimati-

zácia za  príplatok, 2 kúpeľne, SAT/TV, tele-

fón, vybavený kuchynský kút s  chladničkou, 

trezor, terasa/balkón • vila V 4-6 pre 6 os. (70 

m²) - dve 2lôžk. spálne a priestranná obytná 

miestnosť s rozkl. gaučom • vila V 6-8 pre 8 os. 

(94 m²) - tri 2lôžk. spálne a priestranná obytná 

miestnosť s rozkl. gaučom

Pre deti: detský bazén • tobogan • animácie

Chorvátsko « ISTRIA « Pula

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio kategórie A pre 2-3 osoby pri obs. až 2 os. 469 469 469 719 719 849 849 919 919 979 979 719 709 449 409 409

apartmán kategórie A pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 569 569 569 869 869 1 079 1 079 1 229 1 229 1 379 1 379 869 859 559 449 449

apartmán kategórie A pre 5 osôb 659 659 659 1 069 1 069 1 229 1 229 1 369 1 369 1 539 1 539 1 069 1 059 649 549 549

apartmán kategórie A pre 6-7 osôb pri obs. až 6 os. 769 769 769 1 179 1 179 1 409 1 409 1 589 1 589 1 689 1 689 1 179 1 169 759 629 629

osoba na prístelke 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/

osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Apartmány Park Plaža Verudela      bez stravy, 
za príplatok polpenzia alebo večere 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 100 - 150 m 
  od pláže 

 WiFi zadarmo

 domáce zvieratá

YPV276F

-

BEZ STRAVY

POLPENZIA ALEBO VEČERE
za príplatok

raňajky a večere formou 
bufetu

NOVINKA

Poloha: cca 100 m od  kamienkovej a  skal-

natej pláže • v pokojnej zátoke medzi vege-

táciou • cca 500 m od obchodov • cca 4 km 

od letoviska Pula 

Vybavenie: recepcia s  trezorom • denná 

miestnosť • TV miestnosť • klimatizova-

ná reštaurácia a  aperitív bar • a´la carte 

reštaurácia • zmenáreň • internetová ka-

viareň • predajňa suvenírov • 2 vonkajšie 

bazény s morskou vodou a veľká terasa so 

slnečníkmi a  lehátkami • výťah • parkovis-

ko zadarmo • detská postieľka (na vyžiada-

nie zadarmo) • WiFi pripojenie v lobby bare 

(zadarmo) • domáce zvieratá nie sú povo-

lené

Služby za poplatok: vodné športy na pláži • 

tenisové kurty • minigolf

Ubytovanie: 2lôžk. moderne zariadené 

izby so zastrešeným balkónom • SAT/TV • 

telefón • fén • možnosť prístelky

Pre deti: detský bazén • animačný program

Hotel Park Pula     

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE LIGHT

all inclusive light

plná penzia formou bufetu 
s nápojmi, popoludňaj-
šia káva/čaj s koláčmi/
zákuskami, zmrzlina, šťa-
vy, miestne víno a pivo, 
zadarmo tenis (na vyžia-
danie), minigolf, boccia, 
bedminton, animačný 
program, stolný tenis, služ-
by all inclusive light (18.05.-
14.09.2013), inak polpenzia 
s nápojom počas jedla

 cca 100 m od pláže

 WiFi zadarmo

  klimatizácia 
  v cene

YAE276F

/ / /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 429 429 429 509 509 579 579 639 639 639 639 579 579 509 509 309

3. osoba 329 329 329 379 379 429 429 489 489 489 489 429 429 379 379 239

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 3-12 rokov 219 219 219 249 249 289 289 319 319 319 319 289 289 249 249 159

1. dieťa 0-12 rokov na pevnom lôžku 299 299 299 349 349 389 389 449 449 449 449 389 389 349 349 209

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • light all inclusive • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo 

asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA



22   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: cca 100 m od kamienkovej, prírodne 

kamenistej pláže, betónové platne • neďale-

ko nudistická pláž • veľký hotelový komplex 

na zalesnenom polostrove • cca 5 km od cen-

tra Poreč 

Vybavenie: vstupná hala s  recepciou • 3 

reštaurácie • aperitív bar • predajňa suvenírov 

• kaderníctvo • tanečná terasa • konferenčná 

miestnosť • bazén s morskou vodou

Služby za poplatok: trezor na recepcii • lehát-

ka a slnečníky pri bazéne • potápanie • vodné 

športy na pláži • plážový volejbal • požičovňa 

bicyklov a  skútrov • neďaleko športová hala 

(basketbal, malé ihrisko pre futbal, volejbal, 

tenis, fi tnes, minigolf, strelnica) • parkovisko 

(cca 1 EUR/deň - splatné na  recepcii) • malé 

domáce zviera - na vyžiadanie (8 EUR - splat-

né na recepcii)

Ubytovanie: menšie, jednoduché 2lôžk. izby 

- možnosť prístelky, kúpeľňa/WC, niektoré 

s balkónom a orientované na morskú stranu 

• izba pre 4 os. - 2 jednoduché spojené izby, 

kúpeľňa/WC (obs. 4 os. na pevnom lôžku), pri 

využití prístelky obmedzený priestor v  izbe, 

odporúčame prístelku len pre dieťa, niekto-

ré izby s  balkónom a  niektoré orientované 

na more za príplatok

Pre deti: tobogan pri pláži • animačný 

program (02.06.-06.09.2013)

Hotel Delfin    

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok 
(výhodná cena)

polpenzia, 
za príplatok plná penzia 

raňajky a večere formou 
bufetu

raňajky, obedy (len pre celý 
pobyt) a večere formou 
bufetu

 cca 100 m od pláže

 kvalita + cena

 domáce zvieratá

 hit sezóny 2012

YDE276F

/ / /

Chorvátsko « ISTRIA « Poreč

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 249 279 279 319 329 349 359 359 359 359 319 319 289 269 219

1. dieťa 0-7 rokov ZADARMO

1. a 2. dieťa 0-7 rokov na pevnom lôžku 139 149 149 169 169 179 189 189 189 189 169 169 159 149 119

1. dieťa 7-14 rokov 139 149 149 169 169 179 189 189 189 189 169 169 159 149 119

1. dieťa 7-14 rokov na pevnom lôžku 179 199 199 229 239 249 259 259 259 259 229 229 209 199 159

1. dieťa 14-18 rokov 199 229 229 259 269 279 289 289 289 289 259 259 239 229 179

1. dieťa 14-18 rokov na pevnom lôžku 249 249 279 319 329 349 359 359 359 359 319 319 289 269 219

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

CH
O

RV
ÁT

SK
O

NOVINKA

Poloha: cca 100 m od  prírodnej kamenistej 

pláže • hotel v cédrovom háji • cca 2 km južne 

od centra Poreča 

Vybavenie: recepcia (uvítací nápoj) • reštau-

rácia • aperitív bar • taverna • trezor • konfe-

renčná miestnosť • zmenáreň • terasa • TV 

miestnosť • detský bazén • vonkajší bazén 

s morskou vodou • animačný program (26.05.-

06.09.2013) • lehátka pri bazéne (zadarmo - 

obmedzený počet)

Služby za poplatok: tenisové kurty • stolný te-

nis • minigolf • ihrisko na loptové hry • vodné 

športy na pláži • parkovisko (cca 1EUR/deň - 

splatné na recepcii) • detská postieľka (5 EUR/

deň na vyžiadanie - splatné na mieste)

Ubytovanie: klimatizované menšie 2lôžko-

vé izby s  možnosťou prístelky • kúpeľňa/WC 

• fén • SAT/TV • telefón • niektoré s balkónom 

a orientované na morskú stranu

Pre deti: tobogan pre deti na pláži • detský ba-

zén • detské ihrisko

Hotel Laguna Mediteran     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

polpenzia

raňajky a večere formou 
bufetu, víno a šampanské 
na raňajky, nápoj k večeri 
zadarmo (džús, voda, čapo-
vané pivo, červené a biele 
víno), tematická večera 1 × 
týždenne

 cca 100  m   
  od pláže

  klimatizácia 
  v cene

YMN276F

/ / /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 389 469 469 469 559 559 559 559 589 589 589 559 489 409 359 249

1. dieťa 0-7 rokov ZADARMO

1. dieťa 0-7 rokov na pevnom lôžku 209 239 239 239 289 289 289 289 299 299 299 289 249 219 189 129

1. dieťa 7-14 rokov 209 239 239 239 289 289 289 289 299 299 299 289 249 219 189 129

1. dieťa 7-14 rokov na pevnom lôžku 279 329 329 329 389 389 389 389 409 409 409 389 349 289 259 179

1. dieťa 14-18 rokov 319 369 369 369 449 449 449 449 469 469 469 449 389 329 289 199

1. dieťa 14-18 rokov na pevnom lôžku 389 469 469 469 559 559 559 559 589 589 589 559 489 409 359 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 50 m od pláže s betónovými plat-

ňami • moderne zrenovovaný hotel cca 2 km 

severne od  centra Poreča v  štvrti Spadici • 

priamo pri veľkej záhrade so starostlivo udr-

žiavaným trávnikom a  miestom na  opaľova-

nie • vďaka turistickému vláčiku pohodlné 

spojenie s centrom Poreča 

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • klima-

tizovaná reštaurácia • konferenčná miestnosť 

• zmenáreň • výťah • aperitív bar • internetová 

kaviareň • TV miestnosť • predajňa suvenírov 

• taverna • pizzeria • cukráreň • kaderníctvo • 

tanečná terasa • ihrisko • bazén so sladkou vo-

dou •  detský bazén • lehátka pri bazéne (za-

darmo - obmedzené množstvo)

Služby za poplatok: parkovisko (1 EUR/deň - 

splatné na mieste) • chladnička • trezor na re-

cepcii • tenis • stolný tenis • vodné športy 

na pláži • požičovňa bicyklov

Ubytovanie: vkusne zariadené klimatizova-

né 2lôžkové a 4lôžkové izby, SAT/TV, telefón, 

sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, 

fén, balkón, za  príplatok morská strana, prí-

stelka iba v  2lôžk. izbe (nie je vhodná pre 

dosp. os., menej priestoru) • 4.lôžk. izby - dve 

2lôžk. izby spojené priechodnými dverami 

(obs. 4 os. na pevnom lôžku) • suita pre 2os. 

s možnosťou prístelky rovnako vybavená ako 

izba, spálňa s  manžel. lôžkom a  v  obývacej 

izbe gauč (priestrannejšia ako izba)

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • ani-

mačný program pre deti 3-7 rokov a 7-14 ro-

kov (26.05.-06.09.2013)

Chorvátsko « ISTRIA « Poreč

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 349 349 429 429 539 539 539 619 619 619 619 619 539 429 429 349

3. osoba 289 289 349 349 429 429 429 489 489 489 489 489 429 349 349 289

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov 179 179 219 219 269 269 269 309 309 309 309 309 269 219 219 179

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 249 249 289 289 369 369 369 429 429 429 429 429 369 289 289 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Laguna Materada      polpenzia 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 50 m od pláže 

 lehátka 
  a slnečníky pri 
  bazéne zadarmo 

YLC276F

/ / /

POLPENZIA 

raňajky formou bufetu vrá-
tane nápojov, večere - bo-
haté bufetové stoly, nápoj 
k večeri zadarmo (džús, 
voda, biele a červené víno, 
čapované pivo), tematická 
večera 1 × týždenne, špeci-
álny bufetový stôl pre deti, 
koláče alebo sendviče pre 
deti počas popoludňajšej 
animácie

NOVINKA

Poloha: cca 50 m od kamenisto-kamienkovej 

pláže s betónovými platňami • novo zrekon-

štruovaný hotel situovaný priamo „v  srdci“ 

známej Zelenej Lagúny • v  jednom z  najat-

raktívnejších turistických centier • obklopený 

zeleňou • cca 4,5 km južne od centra krásne-

ho mesta Poreč prístupného turistickým vlá-

čikom

Vybavenie: klimatizovaná vstupná hala s  re-

cepciou • zmenáreň • aperitív bar • klimatizo-

vaná reštaurácia • kaviareň • bar • spoločenská 

miestnosť • vonkajší bazén s terasou so slneč-

níkmi a lehátkami • detský bazén • animačné 

programy • obchod so suvenírmi • internetová 

kaviareň • výťah

Služby za poplatok: trezor na recepcii • chlad-

nička (na vyžiadanie) • vodné športy na pláži • 

lehátka a slnečníky pri bazéne • vstup do ne-

ďalekého zábavného centra International 

Club • športová hala Intersport centrum • par-

kovisko (1 EUR/deň - splatné na recepcii) • 

Ubytovanie: 205 vkusne zariadených klimati-

zovaných 2lôžk. izieb (s  možnosťou 1prístel-

ky pre dieťa na vyžiadanie) • telefón • SAT/TV • 

sociálne zariadenie so sprchou • fén • morská 

strana za príplatok • prístelka na vyžiadanie

Pre deti: animačný program • detský bazén • 

detská postieľka na vyžiadanie (5 EUR - splat-

né na recepcii)

Poznámka: povinné nosenie náramku počas 

pobytu

Hotel Zorna     

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou bufe-
tu • popoludňajší snack 
16.30-17.30 hod., neskoré 
občerstvenie 22.00-23.00 
hod., miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje 
08.00-23.00 hod., káva, 
tenisové kurty, stolný te-
nis, minigolf, zapožičanie 
bicyklov, squash, biliard, 
spoločenské hry – nutná 
rezervácia cez recepciu, 
animácie alebo tematic-
ké večery 4× týždenne - 
27.05.-13.09.2013

 cca 50 m od pláže

  all inclusive 
  v cene

YZO276F

/
Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 389 429 449 469 589 589 589 619 619 669 589 589 509 469 429

1. dieťa 0-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 12-14 rokov 209 229 239 249 299 299 299 319 319 339 299 299 259 239 219

1. dieťa 0-7 rokov na pevnom lôžku 209 229 239 249 299 299 299 319 319 339 299 299 259 239 219

1. dieťa 7-14 rokov na pevnom lôžku 279 309 319 339 409 409 409 449 449 469 409 409 349 329 299

1. dieťa 14-18 rokov 319 349 359 379 469 469 469 509 509 539 469 469 409 369 339

1. dieťa 14-18 rokov na pevnom lôžku 389 429 449 469 589 589 589 619 619 669 589 589 509 469 429

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • all inclusive • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA
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Poloha: cca 50-200 m od kamienkovej, kame-

nistej pláže • obľúbený komplex v  jednom 

z  najkrajších zálivov Istrijského polostrova 

s výhľadom na slovinskú Portorož • cca 10 km 

od centra Umagu • bungalovy na svahu a ob-

klopené zeleňou • v blízkosti strediska nudis-

tická pláž

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • bar • pizze-

ria • gril bufet • stánky s  občerstvením • ob-

chod • diskotéka • tanečná terasa • detská po-

stieľka zadarmo

Služby za poplatok: minigolf • tenis • stolný te-

nis • vodné športy na pláži • lehátka a slneční-

ky na pláži • trezor na recepcii • domáce zvie-

ratá

Ubytovanie: priestranné bungalovy apart-

mánového typu s  vybaveným kuchynským 

kútom, varičom a  chladničkou, kúpeľňa/WC, 

SAT/TV, telefón, balkón alebo terasa • bun-

galov pre 4 os. - 2lôžk. spálňa, obytná miest-

nosť s 2 lôžkami alebo rozkladacím gaučom, 

možnosť prístelky • bungalov pre 5 os. - 2lôžk. 

spálňa, 1lôžk. spálňa, obytná miestnosť s  2 

lôžkami (2 gauče) • bungalov pre 6 os. - dve 

2lôžk. spálne, obytná miestnosť s  2 lôžkami 

alebo rozkladacím gaučom, možnosť prístel-

ky

Pre deti: animačné programy pre deti 5-11 ro-

kov

Bungalovy Kanegra     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia  

raňajky a večere formou 
bufetu

 cca 50 - 200 m  
  od pláže

 domáce zvieratá

YKN276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

bungalov pre 4 osoby 429 429 429 719 809 809 939 939 939 939 939 939 799 719 409 309

bungalov pre 5 osôb 489 489 489 839 939 939 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 919 829 489 359

bungalov pre 6 osôb 539 539 539 919 1 019 1 019 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 169 1 009 899 529 389

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je 

uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/

osoba/deň

Ceny sú uvedené za bungalov v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « ISTRIA « Umag

NOVINKA

Poloha: cca 50-300 m od  kamienkovej a  ka-

menistej pláže, betónové pláty • rozsiahla de-

dinka bungalovov a  apartmánov uprostred 

borovicového hája s celkovou kapacitou 2000 

hostí • turistické stredisko Katoro spojené 

s centrom Umagu (cca 3 km) turistickým vlá-

čikom • v Katoro trh, kaviareň, obchod, pošta, 

pizzeria, samoobslužná reštaurácia, požičov-

ňa bicyklov, ambulancia

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • bazén so 

sladkou vodou • tobogan • zábavné programy 

• tanečná terasa so živou hudbou • parkovisko 

• stánky na pláži • detská postieľka zadarmo

Služby za  poplatok: domáce zvieratá • tenis 

• stolný tenis • vodné športy na  pláži • mini-

golf • plážový volejbal • lehátka a  slnečníky 

pri bazéne • trezor na recepcii • v tesnej blíz-

kosti ihrisko na basketbal, futbal a hádzanú • 

jazdecké centrum • trampolíny • kasíno Solei 

v stredisku Katoro • na okraji strediska nudis-

tická pláž 

Ubytovanie: štúdia, apartmány, bungalovy 

vybavené kuchyn. kútom s  varičom a  chlad-

ničkou, TV, telefónom, kúpeľňou/WC, trezo-

rom a balkónom/terasou, niektoré s krbom • 

štúdio pre 3 os. - obytná miestnosť s 2 lôžkami 

a 1 rozkladacím lôžkom • apt. pre 3 os. - 2lôžk. 

spálňa, obytná miestnosť s  1 lôžkom • apt. 

pre 4 os. - 2lôžk. spálňa, obytná miestnosť s 2 

lôžkami • apt. pre 5 os. - 2lôžk. spálňa, obyt-

ná miestnosť s 1-3 lôžkami • bungalov pre 2 

os. - štúdio s 2 lôžkami • bungalov pre 4 os. - 

2lôžk. spálňa, obytná miestnosť s 2 lôžkami • 

bungalov pre 5 os.: dve 2lôžk. spálne, obytná 

miestnosť s 1 lôžkom 

Pre deti: detský bazén • detský klub

Poznámka: ubytovacie jednotky typu superi-

or prešli renováciou

Apartmány Sol Polynesia      

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky a večere formou 
bufetu

 cca 50 - 300  m  
  od pláže

 domáce zvieratá

YPO276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 3 osoby 389 389 389 609 719 719 779 779 779 779 779 779 699 599 379 259

apartmán pre 3 osoby 489 489 489 759 889 889 979 979 979 979 979 979 879 739 469 319

apartmán superior pre 3 osoby 529 529 529 829 979 979 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 959 819 519 349

apartmán pre 4 osoby 539 539 539 839 999 999 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089 979 819 529 349

apartmán superior pre 4 osoby 589 589 589 919 1 079 1 079 1 179 1 179 1 179 1 179 1 179 1 179 1 069 899 579 379

apartmán pre 5 osôb 599 599 599 919 1 089 1 089 1 189 1 189 1 189 1 189 1 189 1 189 1 079 919 589 389

bungalov pre 2 osoby 469 469 469 719 839 839 919 919 919 919 919 919 829 709 449 309

bungalov pre 4 osoby 619 619 619 979 1 149 1 149 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 149 959 609 409

bungalov pre 5 osôb 719 719 719 1 129 1 329 1 329 1 449 1 449 1 449 1 449 1 449 1 449 1 319 1 119 719 489

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán/bungalov v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA
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Poloha: cca 550 m od pieskovej pláže (Rajska 

plaža) • apartmánový dom Snježana - Pela 

v  pokojnom mieste a  v  miernom kopčeku • 

cca 70 m reštaurácia • cca 150 m pekáreň • 

cca 500 m od centra San Marina s obchodmi 

a reštauráciami

Vybavenie: spotreba vody a  energií • posteľ-

ná bielizeň • záverečné upratanie • parkovisko 

pri dome pre 1 osobné auto/apt. • príjemné 

zatienené posedenie na terase pri dome • gril 

• WiFi pripojenie • domáce zvieratá nie sú po-

volené

Služby za  poplatok: lehátka a  slnečníky 

na pláži • vodné športy na pláži • klimatizácia 

(okrem apt. na  prízemí, - bez klimatizácie 5 

EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: prízemie: apt. pre 2-4 os. - 2lôžk. 

spálňa s  balkónom, rozkl. gauč pre 2 dosp. 

osoby v priestrannej dennej miestnosti s vy-

baveným kuchyn. kútom, kúpeľňa/WC, SAT/

TV • 1. poschodie: apt. pre 4-6 os. - dve 2lôžk. 

spálne, jedna s  balkónom, denná miestnosť 

s vybaveným kuchyn. kútom, rozkladací gauč 

pre 2 os. a  priestranný balkón, kúpeľňa/WC, 

klimatizácia, SAT/TV • 1. poschodie: apt. pre 

6-8 os. - tri 2lôžkové spálne, dve s balkónom, 

denná miestnosť s kuchyn. kútom a rozklada-

cím gaučom (max. pre 2 osoby), 2 kúpeľne/

WC, klimatizácia, SAT/TV, balkón • 2. poscho-

die: apt. pre 5 os. (nový) - spálňa s  manžel. 

lôžkom a  posteľou, druhá spálňa s  man-

žel. lôžkom, denná miestnosť s  kuchynským 

a  jedálenským kútom, kúpeľňa/WC, balkón, 

SAT/TV, klimatizácia, apt. pre 4-6 os. (nový) 

- 2 spálne s  manžel. lôžkom, 2 kúpeľne/WC, 

priestranná denná miestnosť s kuchyn. kútom 

a rozkl. gaučom pre 2 os., priestranný balkón, 

SAT/TV, klimatizácia, všetci hostia môžu po-

užívať priestrannú terasu s  posedením pred 

domom a grilom

Chorvátsko « OSTROV RAB « Lopar

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 2-4 osoby pri obs. až 2 os. 169 249 289 369 449 449 519 539 539 539 539 539 429 289 269 249

apartmán pre 4-6 osôb pri obs. až 4 os. 369 409 449 559 779 779 819 819 819 819 819 819 759 559 519 489

apartmán pre 6-8 osôb pri obs. až 6 os. 519 579 659 699 1 009 1 009 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 959 739 719 699

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko ZADARMO

osoba na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu •  zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok raňajky, večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Apartmány Snježana - Pela      bez stravy, 
za príplatok polpenzia  

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 550 m 
  od pláže 

 WiFi zadarmo 

 10/11 nocí

 gril

YSN276F

-

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

raňajky formou bufetu, ser-
vírované večere (výber z 2 
menu) v penzióne Dragica 
(cca 900 m) 

NOVINKA

Poloha: cca 250 m od Rajskej pláže • výbor-

ná pozícia, kam pohodlne prídete po  ro-

vinke • cca 200 m od  obchodov, banky 

a pekárne  

Vybavenie: spotreba vody a  energií • pos-

teľná bielizeň • záverečné upratanie • vy-

hradené parkovisko cez ulicu • gril • domá-

ce zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: klimatizácia v  apt. pre 4 

os. (5 EUR/deň - splatné na mieste) • klimati-

zácia v apt. pre 8-10 osôb na 1. poschodí (12 

EUR/deň - splatné na mieste, 3 jednotky)

Ubytovanie: prízemie: apt. pre 8-10 os. - dve 

2lôžk. spálne a dve 3lôžk. spálne, 2× kúpeľňa 

so sprchou/WC,  1× samostatné WC, plne vy-

bavená kuchyňa s veľkou chladničkou, rúrou, 

jedálenským kútom, TV, dlhý balkón • 1. po-

schodie: identický apt. ako na prízemí, navyše 

klimatizácia za poplatok, apt. pre 4 os. - dve 

2lôžk. spálne, vybavená kuchynka vrátane 

rúry, kúpeľňa so sprchou/WC, 1× WC samo-

statne, TV, užší balkón

Pre deti: nádherná piesková pláž s pozvoľným 

vstupom do vody

Apartmány Petrinić     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky formou bufetu, ser-
vírované večere (výber z 2 
menu) v penzióne Dragica 
(cca 800 m)

 cca 250 m   
  od pláže

 výhodná cena

YPY276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 4 osoby pri obs. až 4 os. 569 659 659 659 759 759 759 759 759 759 659 659 559 559 509 509

apartmán pre 8-11 osôb pri obs. až 6 os. 789 889 889 889 979 979 979 979 979 979 889 889 779 779 679 679

apartmán pre 8-11 osôb pri obs. až 8 os. 919 1 009 1 009 1 009 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 069 1 069 959 959 799 799

osoba na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok raňajky, večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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26   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: cca 100-200 m od  pieskovej pláže 

(Rajska plaža) • väčšie stredisko, 5 pavilónov 

situovaných v miernom kopčeku nad prekrás-

nou pieskovou plážou Rajska plaža v mesteč-

ku Lopar • cca 14 km od mesta Rab 

Vybavenie: recepcia • zmenáreň • hlavná 

reštaurácia • aperitív bar • tanečná terasa • 

TV miestnosť • obchody • diskotéka • zábav-

né centrum 

Služby za poplatok: domáce zvieratá (10 EUR/

deň - splatné na recepcii) • trezor na recepcii • 

športové a zábavné centrum • tenisové kurty • 

ihrisko pre loptové hry • stolný tenis • minigolf 

• vodné športy na  pláži • tobogan • plážový 

volejbal • výučba potápania a  tenisu • slneč-

níky a lehátka na pláži • detská postieľka • pri-

hlasovací poplatok (1 EUR/os./pobyt - splatné 

na mieste)

Ubytovanie: renovované pavilóny Sahara, 

Plaža, Veli Mel a Rab - veľmi pekné 2lôžk. izby 

s možnosťou prístelky, kúpeľňa/WC, francúz-

ske okno v pav. Sahara a Rab, balkón v kom-

plexoch Plaža a Veli Mel • family  hotel Lopar 

(renovácia v roku 2011) - klimatizované izby, 

TV, minibar, balkón, rodinné izby pre 5 os. - 

dvojlôžk. spálňa, obývacia izba s možnosťou 

2 lôžok a prístelky, 2 kúpeľne, rodinné izby pre 

3 os. - dvojlôžk. spálňa, jednolôžk. izba, 1x kú-

peľňa, 2x balkón

Pre deti: detské ihrisko, tobogan na pláži

Pavilóny San Marino a Family hotel Lopar     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

polpenzia, 
za príplatok plná penzia 

raňajky a večere for-
mou bufetu v centrálnej 
reštaurácii, nápoj k večeri 
zadarmo

plná penzia formou bufetu, 
nápoj k večeri zadarmo 

 cca 100 - 200 m  
  od pláže

 domáce zvieratá

YAM276F

/ /

CH
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Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe vo Family hoteli Lopar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 329 329 429 429 469 469 469 539 539 539 539 469 429 429 329 329

3. osoba 269 269 349 349 389 389 389 429 429 429 429 389 349 349 269 269

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov  169 169 219 219 239 239 239 269 269 269 269 239 219 219 169 169

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 229 229 289 289 329 329 329 369 369 369 369 329 289 289 229 229

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « OSTROV RAB « Lopar

Poloha: cca 580 m od  pieskovej pláže (Raj-

ska plaža) • na severnom pobreží ostrova cca 

14 km od  mesta Rab v  letovisku Lopar • vy-

hľadávaný cieľ turistov kvôli prekrásnej dlhej 

pieskovej pláži Rajska plaža, ideálna pre rodi-

ny s  deťmi • neďaleko apartmánov pekáreň 

a reštaurácia • cca 450 m centrum San Marino 

s obchodmi a reštauráciami • cca 1,5 km tra-

jektový prístav, ktorý zabezpečuje spojenie 

s ostrovom Krk

Vybavenie: spotreba vody a energií • možnosť 

používania kuchynského vybavenia • záve-

rečné upratanie • parkovisko pri dome pre 1 

osobné auto/apt. • gril • WiFi pripojenie

Služby za poplatok: domáce zvieratá • lehátka 

a slnečníky na pláži • vodné športy na pláži • 

klimatizácia (5 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: prízemie: apt. pre 5-7 os. - 2lôžk. 

spálňa, 3lôžk. spálňa a rozkladací gauč (max. 

pre 2 osoby) v  dennej miestnosti s  kuchyn-

ským kútom, rúra, SAT/TV, kúpeľňa/WC, tera-

sa pred apartmánom, apt. pre 3-4 os. - spál-

ňa s  manžel. lôžkom a  posteľou, kúpeľňa/

WC, SAT/TV, denná miestnosť s  kuchyn. kú-

tom, možnosť prístelky, terasa pred apt. • 1. 

poschodie: apt. pre 3. os. - spálňa s  manžel. 

lôžkom a  posteľou, vybavená kuchynka nie 

je oddelená od  spálne dverami, SAT/TV, kli-

matizácia, kúpeľňa/WC, balkón • 2. poscho-

die: apt. pre 4 os. - spálňa s  manžel. lôžkom 

a posteľou, denná miestnosť s vybaveným ku-

chyn. kútom a rozkladacím gaučom, kúpeľňa/

WC, SAT/TV, klimatizácia, balkón, apt. pre 4-5 

os. veľký - 2 dvojlôžk. spálne, plne vybavená 

kuchyňa s rúrou, kúpeľňa/WC, priestranná te-

rasa, SAT/TV, klimatizácia, možnosť prístelky 

Pre deti: piesková pláž s pozvoľným vstupom 

do mora

Apartmány Anthea     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky formou bufetu, ser-
vírované večere (výber z 2 
menu) v penzióne Dragica 
(cca 900 m) 

 cca 580 m od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 gril

 domáce zvieratá

YMC276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 3 osoby 249 329 369 429 539 539 579 579 579 579 579 579 519 429 389 389

apartmán pre 4 osoby 289 369 409 539 659 659 739 739 739 739 739 739 659 559 519 489

apartmán pre 5-7 osôb pri obs. až 5 os. 389 449 519 599 799 799 859 859 859 859 859 859 779 659 639 619

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko ZADARMO

osoba na prístelke 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok raňajky, večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 30 m od  prírodnej kamenistej 

a  kamienkovej pláže • na  malebnom 

zalesnenom polostrovčeku v  jednej 

z  najkrajších častí ostrova Rab • cca 5 km 

od mesta Rab 

Vybavenie: recepcia • plážová reštaurácia • 

vonkajší bazén so sladkou vodou • aperitív bar 

• zmenáreň • reštaurácia • výťah • TV miestnosť 

• terasa • cyklotrasy • domáce zvieratá nie sú 

povolené

Služby za  poplatok: trezor na  recepcii • 

chladnička • minibar • tenisové kurty • stolný 

tenis • minigolf • horské bicykle • aerobic • 

lehátka a slnečníky na pláži • detská postieľka 

• prihlasovací poplatok (1 EUR/os./pobyt - 

splatné na mieste)

Ubytovanie: klimatizované 2lôžkové izby 

s možnosťou prístelky • minibar • kúpeľňa/WC 

• fén • balkón • SAT/TV • telefón

Poloha: cca 30-100 m od  kamenistých pláží 

s  betónovými platňami, ktoré prechádzajú 

na  kamienkovú až pieskovú pláž • na  kraji 

borovicového lesa na  jednom z  najkrajších 

a  najzelenších miest ostrova Rab • cca 5 km 

od mesta Rab

Vybavenie: recepcia • zmenáreň • reštaurácia • 

výťah • terasa • bar • TV miestnosť

Služby za  poplatok: trezor na  recepcii • 

chladnička • minibar • tenisové kurty • stolný 

tenis • minigolf • horské bicykle • aerobik • 

lehátka a slnečníky na pláži • domáce zvieratá 

• prihlasovací poplatok (1 EUR/os./pobyt - 

splatné na mieste)

Ubytovanie: 2lôžkové izby s  možnosťou 

1-2 prísteliek (2 prístelky väčšinou formou 

poschodovej postele) • kúpeľňa/WC • balkón

Pre deti: detská postieľka ( za poplatok)

Hotel Eva     polpenzia 

YEV276F

Chorvátsko « OSTROV RAB «  Suha Punta

CH
O

RV
ÁT

SK
O

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 30-100 m 
  od pláže

 domáce zvieratá

NOVINKA

POLPENZIA 

raňajky a večere formou 
bufetu, nápoj k večeri 
zadarmo (2 dcl vína alebo 
piva, minerálna voda)

/ / /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 239 239 289 289 349 349 349 409 409 409 409 349 289 289 239 239

3. osoba 199 199 239 239 279 279 279 329 329 329 329 279 239 239 199 199

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov ZADARMO

2. dieťa 2-12 rokov 129 129 149 149 179 179 179 209 209 209 209 179 149 149 129 129

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 169 169 199 199 239 239 239 279 279 279 279 239 199 199 169 169

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 349 349 429 429 539 539 539 619 619 619 619 619 539 429 429 349

3. osoba 289 289 349 349 429 429 429 489 489 489 489 489 429 349 349 289

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov 179 179 219 219 269 269 269 309 309 309 309 309 269 219 219 179

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 249 249 289 289 369 369 369 429 429 429 429 429 369 289 289 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Carolina      polpenzia 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 30 m od pláže 

 pre náročných

  klimatizácia 
  v cene

YCA276F

/ / /

POLPENZIA 

raňajky a večere formou 
bufetu

NOVINKA
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Poloha: cca 15 m od štrkovo-pieskovej pláže, 

prístup po  schodoch • cca 1,5 km od  centra 

mestečka Pag vo štvrti zvanej Bošana • na po-

kojnejšom mieste • pri nádhernej zátoke s po-

zvoľným vstupom do  mora vhodným aj pre 

malé deti • cca 30 m od domu reštaurácia 

Vybavenie: spotreba vody a  energií • posteľ-

ná bielizeň • záverečné upratanie • parkovisko 

pre 1 osobné auto/apt. • domáce zvieratá nie 

sú povolené

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži • 

klimatizácia (5 EUR - splatné na mieste)

Ubytovanie: vyvýšené prízemie a  na  1. po-

schodí: apt. až pre 2-4 os. - 2lôžk. spálňa s vý-

chodom na  balkón a  nádherným výhľadom 

na  more, menšia denná miestnosť s  rozkl. 

gaučom pre 2 os. (vhodný pre 2 malé deti ale-

bo 1 dosp. os.) alebo s  poschodovou poste-

ľou a kuchyn. a jedálenským kútom, kúpeľňa/

WC • 2. poschodie: apt. pre 4-6 os. - 2 dvojlôžk. 

spálne, priestranná denná miestnosť s  rozkl. 

gaučom pre 2 os. (vhodný pre 2 malé deti ale-

bo 1 dosp. os.) a kuchynským a jedálenským 

kútom, kúpeľňa/WC, balkón

Pre deti: pieskovo-kamienková pláž pred do-

mom • tobogan na mestskej pláži

Apartmány Kolarič     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 15 m od pláže

YKG276F

-

Chorvátsko « OSTROV PAG « Povljana/Pag

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 409 409 409 519 519 519 709 709 709 709 709 569 559 409 409

apartmán pre 4-6 osôb pri obs. až 6 os. 599 599 599 789 789 789 939 939 939 939 939 789 779 589 589

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: cca 70 m od pieskovej pláže • letovis-

ko Povljana v južnej časti ostrova v zelenej zá-

toke • čisté, na  faunu bohaté more s piesko-

vými a kamienkovými plážami • vyhľadávaná 

rekreačná lokalita s  liečivým „sladkovodným 

bahnom“ • cca 700 m od centra s reštaurácia-

mi, kaviarňami a obchodmi

Vybavenie: spotreba vody a energií • závereč-

né upratanie • posteľná bielizeň • gril v záhra-

de • parkovisko vo dvore pre 1 osobné auto/

apt. • domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za poplatok: využitie faxu u majiteľov 

objektu • športové vyžitie v  centre • vodné 

športy na pláži

Ubytovanie: prízemie: štúdio pre 3 os. - man-

želské lôžko a rozkladacie kreslo, SAT/TV, ku-

chynský kút s  jedálenským stolom, kúpeľňa/

WC, terasa pred štúdiom, apt. pre 4 os. vedľa 

štúdia - obytná miestnosť s rozkladacím gau-

čom pre 2 osoby, kuchynský a jedálenský kút, 

SAT/TV, spálňa s manželským lôžkom, balkón, 

kúpeľňa/WC, terasa • 1. poschodie: apt. pre 

4-5 os. - na  2 poschodiach, v  podkroví spál-

ňa s manželským lôžkom a rozkladacím kres-

lom, obývacia izba s kuchyňou, balkón, SAT/

TV, kúpeľňa/WC, v predizbe manželské lôžko, 

apt. pre 4 os. - spálňa s manželským lôžkom, 

balkón, kúpeľňa/WC, obývacia izba s kuchyn-

ským kútom, SAT/TV, 2 rozkladacie kreslá, te-

rasa

Pre deti: záhrada pri apartmánoch • piesková 

pláž 

Apartmány Mare Nostrum     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 70 m od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 gril

YNO276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 3 osoby 289 289 229 279 409 409 409 449 449 449 449 429 409 289 289 289

apartmán pre 4 osoby 369 369 289 369 539 539 539 569 569 569 569 569 509 369 369 369

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 5 os. 439 439 329 429 659 659 659 699 699 699 699 659 619 439 439 439

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 20 m od  kamenistej pláže, betó-

nové platne • medzi storočnými olivovníkmi • 

na mieste zvanom Jakišnica • cca 13 km severne 

od letoviska Novalja 

Vybavenie: recepcia s lobby barom • reštaurácia 

• a´la carte reštaurácia s terasou • lounge bar • 

obchod so suvenírmi • piano bar • konferenčná 

miestnosť • internetová kaviareň • detský klub 

• vnútorný bazén so sladkou vodou a vonkajší 

bazén s morskou vodou • detský bazén • koktail 

bar pri bazéne • terasa na slnenie • spa centrum 

(whirlpool, masáže, manikúra, sauna klasická, 

fínska a turecká) • lehátka a slnečníky pri bazéne 

(zadarmo) • raz týždenne gala večer s hudbou • 

parkovanie

Služby za poplatok: požičovňa bicyklov a moto-

riek • fi tnes centrum • v blízkosti tenisové kurty • 

futbalové ihrisko • hádzaná • volejbal • basketbal

Ubytovanie: 250 lôžok, 2lôžkové izby - niektoré 

s možnosťou jednej prístelky • apartmán pre 4 

osoby (2lôžk. spálňa a obývacia izba s rozklada-

cím gaučom, balkón), všetky izby klimatizované 

a moderne zariadené • kúpeľňa so sprchou/WC 

• fén • SAT/TV • rádio • telefón • minibar • trezor 

• internetové pripojenie • bez balkóna (iba s veľ-

kým francúzskym oknom) • za  príplatok izby 

štandard a superior s balkónom

Pre deti: detský bazén a klub

Poloha: priamo pri kamienkovej pláži • moder-

ný hotel • neďaleko od historického centra mes-

tečka Pag

Vybavenie: recepcia • výťahy • nefajčiarske izby 

• izby pre zdravotne postihnutých • zmenáreň • 

reštaurácia • aperitív bar • koktail bar • zmenáreň 

• kongresová miestnosť • tanečná terasa s  vý-

hľadom • vonkajší a vnútorný bazén so sladkou 

vodou a s lehátkami • detský bazén • aerobik • 

animačné programi • wellness - fi tnes • whirlpo-

ol • sauna (fínska, turecká, biosauna) • masáže • 

solárium • bezdrôtové internetové pripojenie • 

parkovisko (zadarmo) • domáce zvieratá nie sú 

povolené  • WiFi pripojenie

Služby za poplatok: práčovňa a žehliareň • spa 

a wellness • požičovňa bicyklov a skútrov • vod-

né športy

Ubytovanie: klimatizované, komfortné 2lôžko-

vé izby so sprchou/WC • SAT/TV • telefón • fén 

• minibar • trezor • prípojka na  internet • mož-

nosť prístelky • balkón • za príplatok izby s bal-

kónom na morskú stranu až s 2 prístelkami pre 

deti na rozkladacom gauči (vhodné pre 2 malé 

deti alebo 1 dosp. os.) 

Pre deti: detský bazén

Hotel Luna      

Hotel Pagus     

polpenzia 

polpenzia, 
za príplatok plná penzia

YLU276F

YUP276F

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 20 m od pláže

  klimatizácia 
  v cene

 wellness

 priamo na pláži

  klimatizácia 
  v cene

 bezbariérový
  hotel

NOVINKA

POLPENZIA 

POLPENZIA 

PLNÁ PENZIA za priplatok

raňajky a večere formou 
bufetu

raňajky a večere formou 
bufetu 

raňajky a večere formou 
bufetu, obedy - výber 
z menu 

/ / / /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 449 449 569 569 569 569 719 649 649 649 649 619 569 449 409 409

3. osoba 389 389 489 489 489 489 619 559 559 559 559 529 489 389 349 349

1. dieťa 0-7 rokov ZADARMO

1. dieťa 7-12 rokov 239 239 289 289 289 289 369 329 329 329 329 309 289 239 209 209

1. dieťa do 7-12 rokov na pevnom lôžku 319 319 409 409 409 409 519 469 469 469 469 429 409 319 289 289

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 299 409 409 489 489 489 589 589 589 589 589 489 489 409 409 299

3. osoba 279 329 329 409 409 409 469 469 469 469 469 409 409 329 329 279

1. dieťa 0-7 rokov ZADARMO

1. dieťa 7-12 rokov ZADARMO 249 249 249 289 289 289 289 289 249 249 ZADARMO

1. dieťa do 18 rokov na pevnom lôžku 189 209 209 259 259 259 299 299 299 299 299 259 259 209 209 189

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « OSTROV PAG/OSTROV RAB « Pag/Lun

NOVINKA

CH
O

RV
ÁT

SK
O

/ / / /



30   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: cca 150 m od  pieskovej pláže • v  ro-

dinnom domčeku v meste Nin • pláž ideálna 

pre malé deti • vhodné pre partiu a rodiny • 

parkovanie na vyhradenom mieste

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • TV • kli-

matizácia • gril • domáce zvieratá nie sú po-

volené

Služby za poplatok: garáž

Ubytovanie: apt. pre 2-3 os. na prízemí, štúdio 

apartmán, manželské lôžko a  prístelky, SAT/

TV, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou/WC, te-

rasa, samostatný vchod • na poschodí: apt. pre 

3-4 os. - spálňa s  manželským lôžkom a  prí-

stelkou, v dennej miestnosti rozkladací gauč, 

SAT/TV, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou/WC, 

balkón, samostatný vchod, štúdio pre 2 os. - 

dve oddelené lôžka, SAT/TV, klimatizácia, kú-

peľňa/WC, balkón, samostatný vchod

CH
O

RV
ÁT

SK
O

NOVINKA

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA/OSTROV VIR « Nin/Vir

Apartmány Babun      

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 150 m od pláže

  klimatizácia 
  v cene

 gril

YUN276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2 osoby 309 309 309 309 429 429 429 429 449 449 449 429 409 299 299 299

apartmán pre 2-3 osoby pri obs. až 3 os. 359 359 359 359 489 489 489 489 519 519 519 489 469 339 339 339

apartmán pre 3-4 osoby pri obs. až 4 os. 429 429 429 429 569 569 569 569 619 619 619 569 559 409 409 409

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko ZADARMO

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: apartmány od  pláže oddelené bo-

rovicovým lesom • piesková pláž s  jemným 

štrkom v  hlbšej zátoke • bezpečné kúpanie 

pre malé deti alebo neplavcov • iba 2 luxus-

né apartmány ideálne pre pokojnú rodinnú 

dovolenku • v letovisku Vir na rovnomennom 

ostrove a  na  pokojnom mieste na  konci sle-

pej ulice 

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • TV • kli-

matizácia • parkovanie pri dome pre 1 osobné 

auto/apt. • gril • domáce zvieratá nie sú povo-

lené • každý apartmán s vlastným vchodom

Ubytovanie: 1. poschodie: apartmán pre 4-6 

os. - dve dvojlôžkové spálne s  manželskou 

posteľou, 2 kúpeľne so sprchou/WC, práč-

ka, priestranná obývacia izba s  vybaveným 

kuchynským kútom, rozkladací gauč pre 2 

osoby, SAT/TV, klimatizácia, veľmi priestran-

ná prekrytá terasa • 2. poschodie: apartmán 

pre 4-6 os. - identický, iba s jednou kúpeľňou, 

terasa s krásnym výhľadom na more a nie je 

prekrytá

Vilka Rosalina      

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 priamo pri pláži

  klimatizácia 
  v cene

 gril

YOS276F

-

NOVINKA

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán na 2. poschodí pre 4-6 osôb pri obs. až 6 os. 599 599 649 649 889 889 979 979 979 979 979 889 639 589 589 589

apartmán na 1. poschodí pre 4-6 osôb pri obs. až 6 os. 699 699 739 739 979 979 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089 979 739 679 679 679

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko ZADARMO

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) • 

služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 50-300 m od pieskových a  ka-

mienkových pláží dlhých cca 1,5 km • s  po-

zvoľným vstupom do  mora a  tiež s  oddele-

ným (prispôsobeným) prístupom do  mora 

pre invalidné osoby • cca 16 km severozápad-

ne od Zadaru • cca 2 km od mestečka Zaton 

v  borovicovom háji • apartmány obklopené 

zeleňou a  rozmiestnené v  jednopodlažných 

radových domčekoch v uličkách, kam nesmú 

auta • detské ihriská s hojdačkami a šmýkľav-

kami • otvorené aj uzavreté detské ihrisko 

(Kid’s  club) • bohatý animačný program pre 

deti aj dospelých (v pred sezóne a po sezóne 

sa animačné programy prispôsobujú počtu 

klientov v stredisku) • cca 800 m populárneho 

disko klubu „Saturnus“ Apartmány sú reno-

vované (v r 2005) • mobilné chatky v kempo-

vej časti  s možnosťou parkovania pri dome • 

v kempe 6 sanitárnych uzlov, miesta s grilmi 

a na pikniky 

Vybavenie: obchod so suvenírmi • zmenáreň • 

pizzeria • cukráreň • vonkajší bazén so sladkou 

vodou • aperitív bar • detský bazén so sladkou 

vyhrievanou vodou • a´la carte reštaurácia • 

kaviareň • kaderníctvo • TV miestnosť • tobo-

gan • ambulancia • aquapark • stánok s  no-

vinami • internetová kaviareň • supermarket 

• masážny salón • plnička plynových bômb • 

obchod s ovocím a zeleneninou • bankomat • 

jumping centrum • práčovňa • umývačka áut 

• bar na pláži • stánok s občerstvením • parko-

visko • tenisové kurty • stolný tenis • volejbalo-

vé ihrisko • minigolf • bedminton • potápanie • 

animácie pre deti  a dospelých • vodné športy 

• škola plávania • jazda na koni • ihrisko na lop-

tové hry • požičovňa bicyklov • škola tenisu • 

kolky • windsurfi ng • škola potápania 

Služby za  poplatok: lehátka a  slnečníky • to-

bogan •  aquapark • jumping centrum • 2 ih-

riská na plážový volejbal • veľká ponuka vod-

ných športov • posilňovňa • masáže • tenis (12 

antukových kurtov) • minigolf • volejbalové 

ihrisko • asfaltové ihrisko na basketbal • 3 as-

faltové ihriská na malý futbal/hádzanú • kolky 

• 2 stoly na stolný tenis • 1 ihrisko na minigolf 

• biliard • jazda na  koni • potápanie • horské 

bicykle • detská postieľka • domáce zvieratá 

do 7 kg na vyžiadanie

Ubytovanie: apt. 3* a 4*, SAT/TV, telefón, tre-

zor, vybavený kuchyn. kút, kávovar, fén, so-

ciálne zariadenie (WC/sprcha), balkón alebo 

terasa, apt. 4* - modernejšie, navyše prípoj-

ka na internet, klimatizácia, mikrovlnná rúra • 

ubyt. jednotky 3*: štúdio pre 2 os. a št. pre 

3 os. - veľkosť cca 20 m², miestnosť s 2 lôžka-

mi (pre 3. os. prístelka), kuchyn. kút, apt. pre 

2-4 os. - cca 29 m², spálňa s 2 lôžkami, den-

ná miestnosť s  2 lôžkami, kuchyn. kút, apt. 

pre 4-5 os. - cca 35 m², 2 spálne s 2 lôžkami, 

denná miestnosť s gaučom pre 1 os., kuchyn. 

kút, štúdiá a apt. pre 5 os. - na prízemí, zatiaľ 

čo apt. pre 2-4 sa môžu nachádzať aj na po-

schodí • ubyt. jednotky 4*: štúdio pre 2-3 

os. - cca 25-28 m², miestnosť s 2 lôžkami (pre 

3. os. na rozkladacom gauči), kuchyn. kút, prí-

zemie, apt. pre 2-4 os. - cca 36-42 m², spálňa 

s 2 lôžkami, denná miestnosť s 2 lôžkami, ku-

chyn. kút, v kúpeľni vaňa, prízemie, apt. pre 5 

os. - cca 48-54 m², 2 spálne s 2 lôžkami, den-

ná miestnosť s gaučom pre 1 os., kuchyn. kút, 

navyše jedna toaleta, prízemie alebo poscho-

die, apt. pre 5-6 os. - cca 56-60 m², 2 spálne 

s 2 lôžkami, denná miestnosť s lôžkom pre 2 

os., kuchyn. kút, jedna kúpeľňa s  vaňou na-

vyše, poschodie • mobilná chatka Sun Rol-

ler - DALMACIJA pre 5-6 os. - cca 30,80 m², 

2x spálňa s 2 lôžkami s možnosťou 1 prístelky, 

denná miestnosť s lôžkom pre 1 os., vybave-

ný kuchyn. kút s chladničkou, 2x kúpeľňa so 

sprchou/WC, vonkajšia prekrytá terasa cca 

10 m² • mobilná chatka Shelbox - Tavolara 

pre 4-5 os. - cca 32 m², 2x spálňa s 2 lôžkami, 

denná miestnosť s lôžkom pre 1 os., vybavený 

kuchyn. kút s chladničkou, 2x kúpeľňa so spr-

chou/WC, vonkajšia prekrytá terasa cca 10 m²

Poznámka: v  cene pobytu nie je zahrnuté 

upratanie apartmánov a  mobilných chatiek. 

V  prípade, že klient neodovzdá upratanú 

chatku, platí upratanie 35 EUR/ubyt. jednot-

ka - na mieste.  Pri príchode sa skladá vratná 

kaucia 100 EUR/mobilná chatka

Pre deti: detský bazén • pieskovisko • prelie-

začky 

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

YZV276

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Zaton

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 50 - 300 m 
  od pláže

 10/11 nocí

 pre rodiny s deťmi

 tobogany

BEZ STRAVY

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v apartmáne/štúdiu kategórie 3* 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán/štúdio pre 2 osoby 309 309 429 639 639 779 889 889 889 889 889 779 629 359 339 279

apartmán/štúdio pre 3 osoby 359 359 559 809 809 939 1 049 1 049 1 049 1 049 1 049 939 799 469 409 329

apartmán pre 4 osoby 379 379 619 919 919 1 029 1 149 1 149 1 149 1 149 1 149 1 029 899 529 429 349

apartmán pre 5 osôb 509 509 769 1 179 1 179 1 349 1 519 1 519 1 519 1 519 1 519 1 349 1 169 659 579 469

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA

POLPENZIA 
za príplatok v rezorte

raňajky a večere formou 
bufetu
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Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Bibinje/Sv. Petar

Poloha: cca 300 m od pláže • menšia rodinná 

vilka s 2 priestrannými apartmánmi vo vilovej 

zástavbe  • cca 30 m od centra s tržnicou, ob-

chodmi a reštauráciou

Vybavenie: spotreba vody a  energií • posteľ-

ná bielizeň • záverečné upratanie • parkovanie 

pre 1 osobné auto/apt. • WiFi pripojenie • gril 

s posedením  

Služby za poplatok: domáce zvieratá • klimati-

zácia (3 EUR/deň – splatné na mieste) • kotvis-

ko pre loď • vodné športy na pláži

Ubytovanie: časť A: apt. pre 4-6 os., 1. poscho-

die - 2 spálne, jedna s manžel. lôžkom, druhá 

s  2 posteľami, obývacia izba s  rozkladacím 

gaučom pre 2 dosp. os., SAT/TV, kuchynka, 

klimatizácia, kúpeľňa/WC, balkón, apt. pre 4-6 

os., 2. poschodie - 2 spálne, každá s 2 posteľa-

mi, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 

2 dosp. os., SAT/TV, kuchynka, klimatizácia, 

kúpeľňa/WC, balkón • časť B: nové a moderne 

zariadené apartmány - 1. poschodie: apt. pre 

4 os. - 2 dvojlôžk. spálne, kuchynka s jedálen-

ským kútom, kúpeľňa so sprchou/WC, SAT/TV, 

klimatizácia, spoločný, dlhý balkón prehrade-

ný so susedným apartmánom, apt. pre 2-4 os. 

- spálňa s  manžel. lôžkom, denná miestnosť 

s  rozkladacím gaučom pre 1-2 os., jedálen-

ský a kuchynský kút, kúpeľňa so sprchou/WC, 

SAT/TV, klimatizácia, balkón

Apartmány Maja     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy 

 cca 300 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 domáce zvieratá

YMJ276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 4-6 osôb pri obs. až 4 os. 449 449 469 329 469 469 519 519 519 519 519 519 449 449 449 449

osoba na prístelke 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: cca 15 m od okruhliakovej pláže • vý-

hľad na ostrov Pašman • v pokojnej dedine Sv. 

Petar • prímorskou cestou do Sv. Filip i Jako-

va a ďalej do obľúbeného Biogradu na moru • 

cca 200 m od obchodu •  cca 20 km po magis-

trále historické mesto Zadar 

Vybavenie: na  prvom a  druhom poschodí 

veľká spoločná terasa s výhľadom na more • 

v  spoločenskej miestnosti SAT/TV • biliard • 

šípky • bezplatné parkovanie • WiFi pripojenie 

• bezplatné kotvisko pre loď do max 4 metrov 

Služby za poplatok: domáce zvieratá • klimati-

zácia (5 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: 2lôžkové izby s  možnosťou jed-

nej až dvoch prísteliek formou pevnej postele 

• sprcha/WC • klimatizácia

Penzión Sv. Petar     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

polpenzia

raňajky a večere servíro-
vané, večere menu so 4 
chodmi (polievka, hlavné 
jedlo, šalát, dezert), výber 
dohodou/anketou

 cca 15 m od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 domáce zvieratá

YIO276F

-

NOVINKA

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 279 279 279 279 309 319 319 319 319 319 319 319 319 279 279 279

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. a 2. dieťa 2-12 rokov 149 149 149 149 159 169 169 169 169 169 169 169 169 149 149 149

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 120 m od  pieskovej pláže • väčší 

dom s niekoľkými priestrannými apartmánmi 

v južnej časti dedinky • cca 500 m od centra • 

z dedinky možnosť výletov nielen autom ale 

aj peši do: Biogradu na Moru, Turanj, na Vran-

ské jazero alebo ostrov Pašman

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • TV • kli-

matizácia • parkovanie vo dvore domu pre 1 

osobné auto/apt. za sebou • gril • WiFi pripoje-

nie • domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za poplatok: požičovňa bicyklov • vod-

né bicykle • vodné športy na pláži • klimatizá-

cia (4 EUR/deň - splatné na mieste) • kúrenie 

(10 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: 1. poschodie: apt. č. 2 pre 4-5 os. 

- spálňa s manžel. lôžkom a rozkladacou po-

hovkou, obývacia izba s 2 posteľami, balkón 

s čiastočným výhľadom na more, TV, klimati-

zácia, kuchynka s rúrou, kúpeľňa/WC • 2. po-

schodie: apt. č. 3 pre 4-5 os. (podkrovný) - rov-

naký ako apt. č. 2 s veľmi priestrannou terasou 

a nádherným výhľadom na more, štúdio č. 4 

pre 2-3 os. - kuchynka, spálňa s manžel. lôž-

kom a  rozkladacím lôžkom, klimatizácia, kú-

peľňa/WC, TV, balkón prístupný cez chodbu • 

prízemie: štúdiá č. 5 a 6 pre 2-3 os. - manžel. 

lôžko, rozkladacia pohovka, TV, klimatizácia, 

kuchyn. kút s  rúrou, kúpeľňa/WC, vonkajšie 

posedenie

Pre deti: piesková pláž s pozvoľným vstupom 

do mora

Poloha: cca 150 m od kamienkovej pláže s be-

tónovými platňami v pokojnom letovisku 

Turanj na pobreží Pašmanského kanálu • cca 

6 km severne od  Biogradu • cca 24 km južne 

od Zadaru • po celej dĺžke dedinky pekné plá-

že s čistým morom • dedinky Turanj a Sv. Filip 

a Jakov vzájomne prepojené, vhodné pre kor-

čuliarov a cyklistov

Vybavenie: apartmán s  vlastným vchodom 

v menšej vilke • dobre zariadená kuchynka • 

spotreba vody a energií • posteľná bielizeň • 

TV • klimatizácia • záverečné upratanie • par-

kovanie vo dvore pri dome • gril v záhrade

Služby za poplatok: domáce zvieratá • kotvis-

ko pre loď • klimatizácia (6 EUR/deň – splatné 

na mieste) • vodné športy na pláži • požičovňa 

bicyklov

Ubytovanie: priestranný apartmán pre 5-9 os. 

na prvom poschodí: spálňa s manžel. lôžkom 

a posteľou • druhá spálňa s 2 lôžkami a man-

žel. lôžkom • TV • klimatizácia • dlhý balkón 

• obývacia izba s  rozkladacím gaučom pre 2 

osoby • kuchynský kút s  rúrou a  kávovarom 

• 2 kúpeľne/WC - jedna so sprchou, druhá 

s vaňou • apartmán s vlastným vchodom pre 

klientov uprednostňujúcich pokoj a priestor

Apartmány Lena     

Apartmány Enna     

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

bez stravy

YMT276F

YEN276F

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Turanj/Sv. Filip i Jakov

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 120 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 gril

 cca 150 m od pláže

 záhrada

 domáce zvieratá

 gril

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

BEZ STRAVY

raňajky formou bufetu, 
večere - servírované menu 
so 4 chodmi (polievka, 
hl. jedlo, šalát, dezert), 
výber dohodou/anketou, 
v penzióne vzdialenom cca 
350 m

-

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2-3 osoby pri obs. až 3 os. 209 229 269 389 449 449 469 489 489 489 489 469 429 299 299 299

štandardný apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 5 os. 329 369 469 579 679 679 699 699 699 699 699 699 659 429 429 429

podkrovný apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 5 os. 349 409 519 639 719 739 739 739 759 759 759 739 679 469 469 469

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere, polpenzia alebo plná penzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 5-9 osôb pri obs. až 5 os. 579 579 579 409 699 699 759 759 759 759 759 759 719 579 579 579

osoba na prístelke 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



34   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: cca 280 m od  pieskovo-kamienkovej 

pláže • cca 50 m od apt. Gabi v menšej uličke 

• cca 550 m od centra a obchodov • cca 3 km 

pozdĺž mora do Biogradu na Moru 

Vybavenie: spotreba vody a energií • posteľná 

bielizeň • záverečné upratanie • parkovanie 

pre 1 osobné auto/apt. • gril

Služby za poplatok: domáce zvieratá • vod-

né športy na  pláži • požičovňa bicyklov 

a lodiek

Ubytovanie: identické apt. pre 2-3 os. na prí-

zemí a 2 poschodiach • spálňa s manžel. lôž-

kom a posteľou • balkón • SAT/TV • kuchynka 

s jedálenským stolom • kúpeľňa/WC

Pre deti: piesková pláž

Apartmány Dolac    

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky formou bufetu, 
večere - servírované menu 
so 4 chodmi (polievka, 
hl. jedlo, šalát, dezert), 
výber dohodou/anketou, 
v penzióne vzdialenom cca 
380 m

 cca 280 m od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 domáce zvieratá

YFJ276F

-

CH
O

RV
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SK
O

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Sv. Filip i Jakov 

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 3 osoby 129 149 229 309 389 389 409 409 409 409 409 409 389 229 149 329

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere, polpenzia alebo plná penzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: cca 230 m od  pieskovo-kamienko-

vej pláže • na  miernom kopci v  malej uličke 

• starostlivo udržiavaný apartmánový dom 

vo štvrti nazývanej „Put Primorja“ • štvrť spo-

jená s  Biogradom pobrežnou cestou cez oli-

vové háje • pokojné prostredie pre hostí • cca 

450 m od centra

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • SAT/TV • 

klimatizácia • parkovanie pred domom, príp. 

cez ulicu pre 1 osobné auto/apt. • spoločné 

vonkajšie posedenie v záhrade • gril • domáce 

zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: vodné športy na  plá-

ži • paragliding • požičovňa bicyklov a  lodí • 

lehátka • klimatizácia (5 EUR/deň - splatné 

na mieste)

Ubytovanie: 1. poschodie: štúdio pre 2-3 os. 

- manžel. lôžko a možnosť prístelky, vybave-

ný kuchyn. kút, SAT/TV, kúpeľňa/WC, apt. pre 

2-3 os. - spálňa s manžel. lôžkom, balkón, den-

ná miestnosť s gaučom pre 1 os., kuchyn. kút, 

balkón, SAT/TV, klimatizácia, kúpeľňa/WC • 2. 

poschodie: štúdio pre 2 až 3 os. - rovnaké ako 

na  1. poschodí, apt. pre 4 os. - rovnaký ako 

apt. pre 3 os. na 1. poschodí, ale s veľkým gau-

čom pre 2 os., z  balkónov čiastočný výhľad 

na more • 3. poschodie: podkrovný apt. pre 4 

os. - 2 spálne (jedna s manžel. lôžkom, druhá 

2 postele), každá s vlastnou klimatizáciou, ku-

chynka s rúrou, kúpeľňa/WC, priestranná tera-

sa s nádherným výhľadom na more

Apartmány Gabi     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky formou bufetu, 
večere - servírované menu 
so 4 chodmi (polievka, 
hl. jedlo, šalát, dezert), 
výber dohodou/anketou, 
v penzióne vzdialenom cca 
350 m

 cca 230 m od pláže

 10/11 nocí

YKI276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio A pre 2-3 osoby pri obs. až 3 os. 109 149 189 249 329 329 359 359 359 359 359 359 329 189 149

apartmán pre 2-3 osoby pri obs. až 3 os. 129 189 209 189 369 369 389 389 389 389 389 389 339 209 149

apartmán pre 4 osoby 209 249 269 349 469 469 489 489 489 489 489 489 429 269 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere, polpenzia alebo plná penzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA
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Poloha: cca 220 m od  pieskovo-kamienkovej 

pláže • malebné letovisko Svätý Filip i  Jakov 

na  pobreží Pašmanského prieplavu • neďa-

leko miest Zadar a  Biograd na  Moru • pravá 

perla Zadarskej riviéry s početnými ostrovmi 

a množstvom skrytých a tichých zátok • v po-

kojnej časti letoviska neďaleko od pláže • cca 

200 m od centra • cca 20 km od Zadaru 

Vybavenie: spotreba vody a energií • posteľná 

bielizeň • záverečné upratanie • možnosť par-

kovania pri dome pre 1 osobné auto/apt. • gril 

• domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za poplatok: klimatizácia iba v apt. pre 

4 os. (5 EUR/deň - splatné na mieste) • vodné 

športy na pláži • požičovňa lodí a bicyklov

Ubytovanie: štúdio pre 2-3 os. - 2lôžko s mož-

nosťou prístelky, kúpeľňa/WC, SAT/TV, vyba-

vený kuchynský kút, balkón • apt. pre 4 os. 

- 2lôžková spálňa, denná miestnosť s  rozkla-

dacím lôžkom pre 2 osoby, SAT/TV, kúpeľňa/

WC, kuchynský kút, balkón, klimatizácia • apt. 

pre 4-5 os. - 2lôžková spálňa s možnosťou prí-

stelky, denná miestnosť s rozkladacím lôžkom 

pre 2 os., SAT/TV, kúpeľňa/WC, vybavený ku-

chynský kút, balkón

Apartmány Barbara      bez stravy, 
za príplatok polpenzia

YBR276F

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Sv. Filip i Jakov

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 200 m od pláže

 WiFi zadarmo

 gril

POLPENZIA za príplatok

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2-3 osoby pri obs. až 2 os. 239 239 259 229 329 329 349 349 349 349 349 349 289 259 259 239

apartmán pre 4 osoby s klimatizáciou 449 449 469 329 519 519 549 549 549 549 549 549 489 449 449 449

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 449 449 469 409 529 529 559 559 559 559 559 559 519 449 449 449

osoba na prístelke 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere, polpenzia alebo plná penzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

raňajky formou bufetu, 
večere - servírované menu 
so 4 chodmi (polievka, 
hl. jedlo, šalát, dezert), 
výber dohodou/anketou, 
v penzióne vzdialenom cca 
500 m

NOVINKA

Poloha: cca 150 m od  pieskovo-kamienkovej 

pláže • novo postavený moderný dom v po-

kojnejšej uličke v  miernom svahu • pokoj-

ná dovolenka v  komfortnom prostredí • cca 

450 m od centra 

 

Vybavenie: spotreba energie a vody • posteľ-

ná bielizeň • SAT/TV • záverečné upratanie • 

parkovisko vo dvore pre 1 osobné auto/apt. 

• gril v záhrade

Služby za poplatok: klimatizácia (5 EUR/deň - 

splatné na mieste) • domáce zvieratá do 5 kg 

(10 EUR/deň - splatné na mieste) • detská po-

stieľka (5 EUR/deň - splatné na mieste) • vod-

né športy na pláži • požičovňa bicyklov • plá-

žový volejbal • požičovňa lodiek

Ubytovanie: apt. pre 4-6 os. - 2 dvojlôžk. spál-

ňa, denná miestnosť s kuchyn. kútom a rozkl. 

gaučom pre 2 os., SAT/TV, priestranný balkón, 

klimatizácia, kúpeľňa so sprchou/WC • apt. 

pre 3-5 os. - trojlôžk. spálňa, denná miestnosť 

s  kuchyn. kútom a  rozkl. gaučom pre 2 os., 

SAT/TV, priestranný balkón, klimatizácia, kú-

peľňa so sprchou/WC, apt. na prízemí a na 1. 

a 2. poschodí

Apartmány Maria      bez stravy, 
za príplatok polpenzia

YMK276F

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 150 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 gril

 domáce zvieratá

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

raňajky formou bufetu, 
večere - servírované menu 
so 4 chodmi (polievka, 
hl. jedlo, šalát, dezert), 
výber dohodou/anketou, 
v penzióne vzdialenom cca 
300 m

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 4-6 osôb pri obs. až 4 os. 449 449 429 469 639 639 639 699 699 699 699 699 639 429 449 449

osoba na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere, polpenzia alebo plná penzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 480 m od  pieskovo-kamienko-

vej pláže, betónové móla • bazén • príjemný 

apartmánový dom s  rodinnou atmosférou 

v  pokojnej časti mesta • od  centra Biogradu 

cca 5 min. chôdze 

Vybavenie: spotreba vody a energií • posteľná 

bielizeň • záverečné upratanie • parkovisko pri 

dome pre 1 osobné auto/apt. • gril • domáce 

zvieratá nie sú povolené  

Služby za  poplatok: klimatizácia v  apt. pre 4 

os. (5 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: 1. poschodie: 2lôžk. izba/štúdio, 

2 apt. pre 2-4 os., apt. pre 4-6 os. • 2 poscho-

die: rovnaké zloženie apartmánov ako na pr-

vom poschodí, izba/štúdio pre 2 os. - izba 

s  manžel. lôžkom, kuchyn. kútik  so základ-

ným vybavením na  prípravu jednoduchých 

jedál bez drezu, chladnička, kúpeľňa/WC, 

SAT/TV, klimatizácia, balkón, izba na  2. po-

schodí nemá balkón, apt. pre 2-4 os. - 2lôžk. 

spálňa, denná miestnosť s rozkl. gaučom pre 

2 os. (odporúčame 2 deti alebo 1 dosp. os.), 

SAT/TV, kuchynský kút, kúpeľňa/WC, balkón, 

klimatizácia, apt. pre 5-6 os. - 2 oddelené 

2lôžk. spálne, denná miestnosť s  rozkl. gau-

čom pre 2 osoby (odporúčame 2 deti alebo 1 

dosp. os.), kuchynský kút, kúpeľňa/WC, SAT/

TV, balkón

Poloha: cca 400 m od  pieskovo-kamienkovej 

pláže, betónové móla • bazén • úplne nový 

moderne zariadený dom v  pokojnej uličke • 

cca 8 min. chôdze od rušného centra

Vybavenie: spotreba vody a  energií • posteľ-

ná bielizeň • záverečné upratanie • parkovisko 

pre 1 osobné auto/apt. • posedenie pri grile • 

domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: klimatizácia (5 EUR/deň 

- splatné na  mieste) • v  blízkosti veľké ihris-

ko s pevným povrchom (vhodné na aerobik) 

a 18 tenisových kurtov • lehátka a vodné špor-

ty na pláži 

Ubytovanie: moderne zariadené štúdiá/

apartmány na  1. poschodí, kúpeľňa/WC, kli-

matizácia, balkón, SAT/TV • štúdio pre 2 os. - 

rozkladací gauč pre 2 dosp. os., kuchyn. kút 

• apt. pre 3-5 os. - oddelená spálňa s manžel. 

lôžkom a  posteľou, obytná miestnosť s  ku-

chyn. kútom, rozkl. gauč pre 1-2 dosp. os. 

• apt. pre 4-6 os. - dve 2lôžk. spálne, obytná 

miestnosť s  kuchyn. kútom a  rozkl. gaučom 

pre 1-2 osoby

Pre deti: piesková pláž Soline, kolotoče 

na promenáde, tobogan na pláži

Villa Anka     

Apartmány Sanda      

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky formou bufetu, ve-
čere - servírované menu s 3 
chodmi (polievka, hl. jedlo, 
šalát, dezert), šalátový bu-
fet, v penzióne vzdialenom 
cca 220 m

raňajky bufetové, večere 
servírované menu s 3 chod-
mi (hl. jedlo, šalát, polievka 
alebo dezert), šalátový bu-
fet, v súkromnom penzióne 
vzdialenom cca 120 m

 cca 480 m   
  od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 gril

 cca 400 m od pláže

 gril

YAA276F

YSD276F

-

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

izba/štúdio pre 2 osoby 269 269 269 269 319 319 369 369 369 369 369 319 309 209 209 209

izba/štúdio pre 2 osoby s balkónom 319 319 319 319 369 369 429 429 429 429 429 319 309 209 209 209

apartmán pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 369 369 369 369 489 489 549 579 579 579 579 549 539 309 309 309

apartmán pre 5-6 osôb pri obs. až 6 os. 489 489 489 489 659 679 729 799 799 799 779 659 639 429 429 429

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 

EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za izbu/štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2 osoby 249 249 249 309 369 369 389 389 389 389 389 389 349 309 249 329

apartmán pre 3-5 osôb pri obs. až 3 os. 329 329 329 389 469 469 519 519 519 519 519 519 489 389 329 269

apartmán pre 4-6 osôb pri obs. až 4 os. 449 449 369 489 639 639 669 669 669 669 669 669 639 489 369 169

osoba na prístelke 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 229

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 

EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Biograd na Moru
CH

O
RV

ÁT
SK

O



37www.fi rotour.sk CH
O

RV
ÁT

SK
O

Poloha: cca 50 m od kamienkovej pláže • pria-

mo v centre mestečka Pakoštane • novšia ro-

dinná vilka s  3 apartmánmi • vo dvore pred 

domom parkovisko a  obchod • len pár de-

siatok metrov od domu mestské prístavisko • 

možnosť využiť jedno z kotvísk 

Vybavenie: spotreba vody a energií • závereč-

né upratanie • posteľná bielizeň • parkovacie 

miesto pre 1 osobné auto/apt. • gril vo dvore

Služby za poplatok: klimatizácia (5 EUR/deň - 

splatné na mieste) • kotvisko pre loď (10 EUR/

deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: 1. poschodie: apt. pre 6-8 os. - 

2 priestranné spálne, jedna 2lôžková, jedna 

3lôžková,  veľmi priestranná denná miestnosť 

s rozkladacím gaučom pre 2 dosp. osoby, SAT/

TV, vybavený kuchynský kút, kúpeľňa/WC, sa-

mostatné WC, veľmi priestranný balkón, kli-

matizácia, do apt. možnosť umiestniť prístel-

ku • 2. poschodie: dva rovnaké apartmány so 

spoločnou terasou, apt. pre 4-6 os. - 2 dvojlôž-

kové spálne, denná miestnosť s  rozkladacím 

gaučom pre 1-2 os. (gauč vhodný pre 1 do-

spelú osobu alebo 2 menšie deti), kuchynský 

kút vrátane rúry, kúpeľňa/WC, SAT/TV, klima-

tizácia, balkón,  do jedného apartmánu mož-

nosť umiestnenia prístelky

Poloha: cca 200 m od kamienkovej pláže • ro-

dinný domček v pokojnej vilovej štvrti • vhod-

ný pre skupinky priateľov • cca 950 m od po-

pulárnej pieskovej pláže Soline v Biograde vo 

štvrti zvanej Kumenat • cca 25 min. od Biogra-

du • cca 2,5 km populárna piesková pláž Crve-

na Luka • kaviareň

Vybavenie: spotreba vody a  energií • posteľ-

ná bielizeň • záverečné upratanie • parkovanie 

pre 1 osobné auto/apt. vo dvore • krytá terasa 

s grilom v záhrade

Služby za poplatok: domáce zvieratá (10 EUR/

deň - splatné na mieste) • klimatizácia (5 EUR/

deň  - splatné na mieste) • kotvisko

Ubytovanie: prízemie: apt. pre 5-7 osôb - dve 

dvojlôžkové spálne, jedna s manželským lôž-

kom a posteľou, druhá s manželským lôžkom, 

denná miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 

dosp. os. a s kuchynským kútom, kúpeľňa so 

sprchou/WC, terasa, SAT/TV, klimatizácia • 1. 

poschodie: apt. pre 5 osôb - dve dvojlôžkové 

spálne, jedna s manželským lôžkom a poste-

ľou, druhá s  manželským lôžkom, kuchyňa, 

kúpeľňa so sprchou/WC, balkón, SAT/TV, kli-

matizácia, apt. pre 5-6 osôb - dve dvojlôžko-

vé spálne, jedna s manželským lôžkom a pos-

teľou, druhá s  manželským lôžkom, denná 

miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 dosp. 

os. alebo 2 deti, kuchynský kút, kúpeľňa so 

sprchou/WC, balkón, SAT/TV, klimatizácia • 2. 

poschodie rovnaké ako 1. poschodie

Apartmány Tamaris     

Apartmány Jelena Biograd      

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

bez stravy, 
za príplatok večere a polpenzia

YTC276F

YBJ276F

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Biograd Na Moru/Pakoštane

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 50 m od pláže

 cca 200 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

 domáce zvieratá

 gril

NOVINKA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

BEZ STRAVY

raňajky formou bufetu, ser-
vírované večere - výber z 3 
menu v reštaurácii vzdiale-
nej cca 70 m

-

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 4-6 osôb pri obs. až 6 os. 489 489 549 549 599 649 699 699 699 699 699 649 589 489 489 429

apartmán pre 5-8 osôb pri obs. až 8 os. 619 619 719 719 809 919 959 1 009 1 009 1 009 1 009 919 799 609 609 559

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok raňajky, obedy, večere, polpenzia alebo plná penzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • 

komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2-3 osoby pri obs. až 2 os. 269 269 269 269 369 369 369 369 369 369 369 369 359 259 259 259

apartmán pre 5-6 osôb pri obs. až 5 os. 339 429 429 429 539 679 679 679 679 679 679 539 529 429 429 329

apartmán pre 5-7 osôb pri obs. až 5 os. 339 429 429 429 539 679 679 679 679 679 679 539 529 429 429 329

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok raňajky, večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné 

poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

VEČERA, POLPENZIA 
za príplatok

servírované, kontinentál-
ne raňajky, večere - menu 
s tromi chodmi (hlavné 
jedlo a šalát, polievka ale-
bo dezert) - výber z 2 menu
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Poloha: cca 90 m od pláže • cca 550 m od kamien-

kovej pláže pri hoteli Punta • cca 600 m od pláže pri 

hoteli Imperial • fantastická poloha domu priamo 

v centre Vodice • v starej pôvodnej zástavbe v ma-

lých uličkách • apartmány v  rodinnom domče-

ku na  jednom poschodí s  terasou na  streche 

a s prístupom po rebríku •  priamo z nábrežia loď 

na ostrovy Prvić a Zlarin • v okolí obchody, banky, 

reštaurácie a bary • všetky služby na dosah

Vybavenie: spotreba vody a energií • posteľná bie-

lizeň • záverečné upratanie • parkovacie miesto vo 

dvore pre 1 osobné auto/apt. • WiFi pripojenie • gril 

v záhrade

Ubytovanie: 1. poschodie: apt. pre 2-3 os. - spálňa 

s manžel. lôžkom a rozkladacím gaučom  pre 1 os., 

kúpeľňa/ WC, kuchynka s jedálenským stolom, TV 

• apt. pre 4 os. - 2 spálne s manžel. lôžkom, balkón, 

TV, kuchynka, kúpeľňa/WC, pred vstupom do apt. 

vonkajšia terasa s posedením a priestranná streš-

ná terasa na opaľovanie

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 2-3 osoby pri obs. až 2 os. 229 119 159 189 249 249 269 269 269 269 269 269 229 169 229 229

apartmán pre 4 osoby 429 229 309 379 469 469 519 519 519 519 519 519 469 339 429 429

osoba na prístelke 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Vodice/Srima

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

Apartmány Danica     bez stravy

-

 cca 90 m od pláže 

 10/11 nocí

YCY276F

Poloha: cca 80 m od kamienkovej pláže • cca 

15 min chôdzou po pláži od letoviska Vodice 

• nádherná hlavná kamienková pláž vo Vodi-

ciach, doplnená betónovými platňami, tobo-

gan • kamienkové pláže v Srime  • apartmány 

dostupné na konci slepej ulice na pokojnom 

mieste 

Vybavenie: spotreba vody a energií • závereč-

né upratanie • posteľná bielizeň • parkovanie 

pre 1 osobné auto/apt. vo dvore • domáce 

zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: vo Vodiciach - vodné 

športy na pláži (jachting, vodné lyže, skútre) • 

potápanie • športové aktivity - tenis, volejbal, 

stolný tenis, tobogan na hlavnej pláži • typic-

ká dalmátska večera (po dohovore s domáci-

mi - splatné na mieste) 

Ubytovanie: apt. pre 4-5 osôb a  apt. pre 4-6 

osôb (1. poschodie) - rovnako vybavené, su-

sediace: spálňa s  manželským lôžkom, den-

ná miestnosť s poschodovou posteľou a roz-

kladacím lôžkom pre 1 dospelú osobu, alebo 

2 deti,  kuchynský kút, kúpeľňa/WC, veľmi 

priestranná terasa s  posedením • v  men-

šej susediacej budove: štúdio pre 2-3 oso-

by a štúdio pre 2-4 osoby - spálňa s manžel-

ským lôžkom a rozkladacím gaučom pre 1 os. 

(prízemie) alebo 1 dosp. osobu alebo 2 malé 

deti (1. poschodie) s kuchynským kútom, kú-

peľňa/WC a terasa (apt. na prízemí - posede-

nie na  terase pred apartmánom bez výhľa-

du na more, apt. na 1. poschodí s balkónom 

a čiastočným výhľadom na more)

Apartmány Katica     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 80 m od pláže

 10/11 nocí

 gril

YKC276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán/štúdio pre 2-4 osoby pri obs. až 2 os. 169 249 309 349 349 389 389 389 389 389 389 329 209

apartmán pre 4-6 osôb pri obs. až 4 os. 269 369 489 619 619 659 659 659 659 659 659 609 329

dieťa 0-10 rokov na prístelke 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

osoba nad 10 rokov na prístelke 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 50 m od kamienkovej pláže Sola-

ris Family Beach • zrekonštruovaný kvalitný 

hotelový komplex Solaris Beach Resort z pia-

tich hotelov Niko, Jure, Ivan, Jakov, Andrija • 

uprostred krásnej záhrady • cca 5 km od cen-

tra mesta Šibenik • ideálna voľba pre rodin-

nú dovolenku • cca 50 m od hotelov, kamien-

ková a  piesková pláž s  pozvoľným vstupom 

do vody • sprchy so sladkou vodou a veľký to-

bogan v rámci rezortu • v Solaris Beach Resor-

te: animačný program pre dospelých a  deti, 

večer živá hudba

Vybavenie: recepcia • zmenáreň • trezor na re-

cepcii • lobby bar • reštaurácia • terasa • par-

kovisko • vonkajší bazén s  lehátkami • krytý 

vyhrievaný bazén v  Solaris Wellness & Spa 

Mediteránski Vrt (vstup 2 EUR/os.)

Služby za poplatok: parkovanie (4 EUR/deň - 

01.07.-31.08.) • detská postieľka • wellnes • te-

nis • stolný tenis • petang • šípky • rodeo býk • 

lukostreľba • trampolína • minigolf • paintball 

• WiFi pripojenie

Ubytovanie: kvalitne vybavené klimatizované 

2lôžkové izby, v  izbe nie je balkón • rodinné 

izby, sprcha/WC, telefón, fén, s  možnosťou 

prístelky vo forme gauča alebo poschodovej 

postele pre 1-2 deti

Pre deti: detské ihrisko

Poloha: cca 30 m od kamienkovej pláže s po-

zvoľným vstupom • menší rodinný domček 

s apartmánmi • v slepej uličke bez väčšej pre-

mávky • vo dvore gril a parkovisko • cca 200 m 

od najbližšej reštaurácie • cca 450 m od malé-

ho supermarketu a pekárne

Vybavenie: spotreba vody a energií • posteľná 

bielizeň • záverečné upratanie • parkovanie vo 

dvore pre 1 osobné auto/apt. • domáce zvie-

ratá nie sú povolené

Ubytovanie: na  1. poschodí: apt. pre 2-4 os. 

- spálňa s  manžel. lôžkom, denná miestnosť 

s  kuchynským kútom a  rozkl. gaučom pre 2 

os. (odporúčame 1 dosp. os. alebo 2 deti), bal-

kón, kúpeľňa so sprchou/WC, apt. pre 4-5 os. 

- dve spálne s manžel. lôžkom, denná miest-

nosť s kuchynským a jedálenským kútom, TV, 

väčší balkón, kúpeľňa so sprchou/WC • 2. po-

schodie: apt. pre 6 os. - spálňa s manžel. lôž-

kom, druhá spálňa s 2 posteľami, tretia spálňa 

s  pohovkou a  balkónom, priestranná denná 

miestnosť s  kuchynským kútom a  obývacou 

časťou, rozkladací gauč pre 1 dosp. os., TV, 

priestranný balkón s  čiastočným výhľadom 

na more, kúpeľňa so sprchou/WC 

Solaris hotel Jakov     

Apartmány Tajana     

polpenzia 

bez stravy

YJV276F

YTW276F

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Srima/Šibenik

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 50 m od pláže

 tobogany

 wellness

 cca 30 m od pláže

 10/11 nocí

NOVINKA

POLPENZIA 

BEZ STRAVY

raňajky a večere formou 
bufetu, 1 × týždenne dal-
mátska večera, väčšinou 
sa podávajú národné špe-
ciality

-

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s prístelkou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 349 349 509 519 519 639 659 659 659 659 659 659 539 519 369 349

3. osoba 289 289 359 369 369 449 469 469 469 469 469 469 379 369 309 289

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. a 2. dieťa 3-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 249 249 309 319 319 389 409 409 409 409 409 409 329 319 259 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 3-4 osoby pri obs. až 3 os. 389 229 289 329 429 429 449 449 449 449 449 449 409 249 389 389

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 519 249 309 409 599 599 629 629 629 629 629 629 619 329 519 519

apartmán pre 6 osôb 639 639 639 639 769 829 829 829 829 829 829 829 819 649 619 619

osoba na prístelke 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 50 m od  kamienkovej a  piesko-

vej pláže • pozvoľný vstup do vody • len pár 

metrov od mora, odkiaľ vyplávajú lode na vý-

lety do  národných parkov Kornati a  Krka • 

hotel obklopený mediteránnou vegetáciou • 

na pláži sprchy so sladkou vodou a veľký to-

bogan v rámci Solaris Beach Resortu

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • aperitív bar 

• terasa • obchod so suvenírmi • areálom pre-

chádza autovláčik • stredisko Solaris s  vlast-

nou pekárňou • samostatné Solaris Wellness 

& Spa Mediteranski Vrt centrum - krytý bazén, 

whirlpool, manikúra, kaderníctvo, kozmetika, 

masáže, aromaterapia, solárium a ďalšie služ-

by, vstup (2 EUR/os. - platba na mieste) • WiFi 

pripojenie v lobby bare hotela • vonkajší ba-

zén s morskou vodou

Služby za poplatok: za príplatok parkovanie (4 

EUR/deň, 01.07.-31.08.) • detská postieľka • te-

nis • stolný tenis • petang • šípky • rodeo býk • 

lukostreľba • trampolína • minigolf • paintball 

• WiFi pripojenie

Ubytovanie: klimatizované 1 a 2lôžkové izby s 

možnosťou 1-2 prísteliek • kúpeľňa/WC • SAT/

TV • telefón • fén • minibar • balkón

Pre deti: pirátska loď • detský hrad • turistický 

vláčik • svet toboganov • trampolína • minik-

lub • minidisco • ihrisko a pieskovisko • detské 

bazény

Poloha: cca 50 m od  pekne upravenej 

a okruhliakovej Solaris Family pláže • reštau-

rácia na pláži • uprostred krásnej záhrady • cca 

5 km od centra mesta Šibenik

Vybavenie: recepcia a špeciálna recepcia pre 

deti • veľká reštaurácia s  časťou vyhradenou 

pre deti a  stravou pripravenou priamo pre 

deti • kútik pre mamičky s mikrovlnkami, ste-

rilizátormi a mixérmi • obchod s výbavou za-

meranou na  deti a  rodičov • animačný tím • 

zmenárne • kongresové centrum • Pool & Ter-

race bar • obchodíky so suvenírmi • plážové 

bary • slnečné terasy • typická dalmátska etno 

dedinka s reštauráciou s domácimi pokrmami 

• samostatné Solaris Wellness & Spa Medite-

ranski Vrt centrum - krytý bazén, whirlpool, 

manikúra, kaderníctvo, kozmetika, masáže, 

aromaterapia, solárium a ďalšie služby, vstup 

(2 EUR/os. - platba na  mieste) • vonkajší ba-

zén s morskou vodou • WiFi pripojenie v lob-

by bare hotela

Služby za  poplatok: detské škôlky a  opatro-

vanie detí • organizácia detských narodenín 

• prenájom kočíkov • potápačský klub pre 

deti • animačný tím a maskoti Solarisu • tenis 

• stolný tenis • petang • šípky • lukostreľba • 

trampolína • rodeo býk • tobogan • minigolf 

• paintball • WiFi pripojenie • za príplatok par-

kovanie (2 EUR/deň, 01.07.-31.08.)

Ubytovanie: kvalitne vybavené klimatizované 

2lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (po-

schodová posteľ), kúpeľňa/WC, SAT/TV, tele-

fón, fén, prípojka na  internet, minibar a  bal-

kón • novinka Family izby, dve oddelené izby 

spojené dverami, 2 kúpeľne, 2 balkóny, SAT/

TV, minibar, telefón, fén

Pre deti: pirátska loď • detský hrad • turistický 

vláčik • svet toboganov a šmýkačiek • trampo-

lína • miniklub • minidisco • ihrisko a piesko-

visko • detské bazény

Solaris detský hotel Andrija      

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

polpenzia

raňajky a večere formou 
bufetu, 1x týždenne dal-
mátska večera

 cca 50 m od pláže

 pre rodiny s deťmi

 tobogany

 wellness

YXJ276F

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Šibenik

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s 1 prístelkou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 429 429 609 629 629 739 759 759 759 759 759 759 649 629 449 429

3. osoba 349 349 429 449 449 529 539 539 539 539 539 539 449 449 359 349

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. a 2. dieťa 3-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 299 299 369 379 379 449 469 469 469 469 469 469 389 379 309 299

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej 2lôžkovej izbe s prístelkou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 409 409 579 589 589 709 729 729 729 729 729 729 609 589 429 409

3. osoba 329 329 409 409 409 509 519 519 519 519 519 519 429 409 349 329

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. a 2. dieťa 3-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 289 289 349 359 359 429 449 449 449 449 449 449 369 359 299 289

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Solaris hotel Niko      

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

polpenzia

raňajky a večere formou 
bufetu, 1x týždenne dal-
mátska večera, väčšinou 
sa podávajú národné špe-
ciality

 cca 50 m od pláže

 pre rodiny s deťmi

 tobogany

 wellness

YNK276F

-
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Poloha: takmer pri mori a pri nádhernej pláži 

so slnečníkmi • uprostred krásnej záhrady Be-

ach Resortu Solaris medzi hotelmi Niko a Ivan 

Vybavenie: recepcia • zmenáreň • reštaurá-

cia • lobby bar • terasa • obchod so suvenír-

mi • bankomat • vonkajší bazén s  morskou 

vodou • kongresové a business centrum • are-

álom prechádza autovláčik • vlastná pekáreň 

a  cukráreň • samostatné Solaris Wellness & 

Spa Mediteranski Vrt centrum - krytý bazén, 

whirlpool, manikúra, kaderníctvo, kozmetika, 

masáže, aromaterapia, solárium a ďalšie služ-

by, vstup (2 EUR/os. – platba na mieste) • WiFi 

pripojenie v lobby bare hotela

Služby za  poplatok: detská postieľka • tenis 

• stolný tenis • petang • šípky • lukostreľba • 

trampolína • rodeo býk • tobogan • minigolf 

• paintball • za  príplatok parkovanie (2 EUR/

deň, 01.07.-31.08.) • WiFi pripojenie

Ubytovanie: kvalitne vybavené klimatizované 

1 a 2lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek • 

balkón • SAT/TV • minibar • kúpeľňa/WC • fén 

• balkón

Poloha: cca 50 m od kamienkovej a pieskovej 

pláže • tobogan • sprchy • v  zelenom pínio-

vom háji komplexu Solaris Beach Resort • cca 

5 km od centra mesta Šibenika • medzi hotel-

mi Jure a Andrija

Vybavenie: recepcia • zmenáreň • reštaurá-

cia • kongresové centrum • aperitív bar • su-

veníry • Solaris Wellness & Spa Mediteranski 

Vrt centrum cez chodbu so Solaris hotelom 

Ivan - vnútorný bazén, whirlpool, manikúra, 

kaderníctvo, kozmetika, masáže, aromatera-

pia, solárium a ďalšie služby - vstup zadarmo • 

vonkajší bazén s morskou vodou • WiFi pripo-

jenie v lobby bare hotela • moderné kongre-

sové centrum • rehabilitačný a liečebný ústav 

(thalassoterapia, tj. liečenie morskou vodou, 

liečba pohybového ústrojenstva, nervových 

chorôb, rehabilitácia po úrazoch, veľký bazén 

s ohrievanou morskou vodou)

Služby za  poplatok: detská postieľka • tenis 

• stolný tenis • petang • šípky • lukostreľba • 

trampolína • rodeo býk • tobogan • minigolf 

• paintball • za  príplatok parkovanie (2 EUR/

deň, 01.07.-31.08.) • WiFi

Ubytovanie: klimatizované 2lôžkové izby 

s  možnosťou prístelky • kúpeľňa/WC • fén • 

balkón • SAT/TV • minibar 

Solaris hotel Jure      

Solaris hotel Ivan      

polpenzia 

raňajky, 
za príplatok večere  

YJU276F
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MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 wellness

 tobogany

 50 m od pláže

 wellness

 tobogany

  klimatizácia 
  v cene

NOVINKA

NOVINKA

POLPENZIA 

RAŇAJKY

VEČERE

raňajky a večere formou 
bufetu, 1x týždenne dal-
mátska večera

formou bufetu

formou bufetu

-

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s 1 prístelkou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 409 409 579 589 589 709 729 729 729 729 729 729 609 589 429 409

3. osoba 329 329 409 409 409 509 519 519 519 519 519 519 429 409 349 329

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 3-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 289 289 349 359 359 429 449 449 449 449 449 449 369 359 299 289

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 429 429 599 609 609 749 779 779 779 779 779 779 639 609 449 429

1. dieťa 0-3 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 309 309 359 369 369 449 469 469 469 469 469 469 389 369 319 309

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • raňajky (za príplatok večere) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-

tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA « Šibenik

YJK276F



42   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: cca 30-50 m od  kamienkovej alebo 

kamenistej pláže • na romantickom polostro-

ve zarastenom píniovým hájom • z niekoľkých 

prepojených budov lemujúcich pláž • cca 5 

min. chôdze od centra mestečka 

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • zmená-

reň • trezor • kongresová miestnosť • aperitív 

bar • reštaurácia • kaviareň na  terase • výťa-

hy • obchod so suvenírmi • večerné progra-

my a tanečná hudba na terase počas letných 

mesiacov • animačný program pre deti a do-

spelých • vonkajší bazén s  morskou vodou 

s  uzatvárateľnou kopulou • sauna • domáce 

zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: tenisové kurty • trezor • 

minibar • vodné bicykle • vodné športy na plá-

ži • wellness • stolný tenis • minigolf • ihrisko 

na  loptové hry • potápačské centrum • ma-

sáže • wellness programy • detská postieľka • 

parkovanie (cca 1 EUR/deň – splatné na mies-

te) • chladnička (4 EUR/deň na  vyžiadanie - 

splatné na mieste) • trezor (3 EUR/deň)

Ubytovanie: ubytovanie Comfort *** - izba 

pre 2-3 os.: (možnosť prístelky), balkón, kú-

peľňa/WC, fén, telefón, SAT/TV, klimatizá-

cia, minibar za  príplatok, trezor na  recepcii 

za príplatok • rodinné izby typu Comfort: vy-

bavené rovnako ako izby, dve 2lôžkové spál-

ne až pre 4 os. • ubytovanie Premier Club 

**** - izba pre 2 os.: balkón/francúzsky bal-

kón, kúpeľňa/WC, fén, telefón, prípojka na in-

ternet, SAT/TV, klimatizácia, trezor, minibar 

(voda zadarmo), CD prehrávač s rádiom a ho-

dinami • rodinné izby typu Premier Club: vy-

bavené rovnako ako izby, dve 2lôžkové spál-

ne až pre 4 os. • apartmán pre 4 os. typu 

Premier Club: 2lôžková spálňa, obývacia izba 

s rozkladacím gaučom a s balkónom, 2 kúpeľ-

ne/WC (jacuzzi vaňa), fén, telefón, prípojka 

na  internet ADSL, SAT/TV plazma, klimatizá-

cia, trezor, minibar (voda zadarmo), hodiny 

s CD prehrávačom a rádiom

Pre deti: športové vyžitie pre deti na  pláži • 

animačné programy • detské ihrisko

Adriatiq hotel Zora      /    

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

polpenzia, 
za príplatok plná penzia

raňajky a večere formou 
bufetu

plná penzia formou bufetu

 priamo pri pláži

 wellness

YZR276F

izba Comfort

/ /
rodinná izba Comfort

-
izba Premier Club 

rodinná Premier Club

-
apartmán Premier Club 

Chorvátsko « SEVERNÁ DALMÁCIA «  Primošten - Bilo/Primošten

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v ibe Comfort *** 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 449 449 549 549 549 659 659 659 659 659 659 659 549 549 549 389

3. osoba na prístelke 409 409 489 489 489 599 599 599 599 599 599 599 489 489 489 409

1. dieťa 0-7 rokov ZADARMO

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

1.dieťa do 12 rokov na zakládnom lůžku 309 309 369 369 369 449 449 449 449 449 449 449 369 369 369 309

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby 

delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu •  zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 150 m od prírodnej kamienkovej 

pláže s  betónovými platňami • nový moder-

ne zariadený domček v malej osade Bilo • cca 

5 km od  Primoštenu • 3 apartmány v  rekre-

ačnej zóne tvorenej domčekmi a  penziónmi 

• nad magistrálou v  stráni obklopenej boro-

vicovými hájmi • v  blízkosti domu niekoľko 

krásnych zátok a  ostrovčekov • možnosť do-

plávať na člne

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • TV • kli-

matizácia • parkovanie vo dvore pre 1 osob-

né auto/apt. • gril v záhrade • domáce zvieratá 

nie sú povolené

Služby za poplatok: klimatizácia (5 EUR/deň) 

• za menší poplatok možnosť výletov loďkou 

s majiteľom apartmánov

Ubytovanie: všetky 3 apt. pre 2-4 os. s vlast-

ným vchodom na 1. poschodí • spálňa s man-

žel. lôžkom • denná miestnosť s  kuchyn. kú-

tom • rozkladací gauč vhodný pre 2 dosp. 

osoby • kúpeľňa/WC • klimatizácia • TV • bal-

kón s nádherným výhľadom na more 

Apartmány Jadranka Guberovič       

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 150 m 
  od pláže

 10/11 nocí

 výhľad na more

YGU276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 4 osoby 209 269 289 369 559 559 619 619 619 619 619 619 559 249 449 429

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Omiš/Omiš – Ruskamen

Poloha: v  borovicovom háji priamo pri nád-

hernej pláži • cca 7 km južne od centra mes-

ta Omiš • cca 20-80 m od  kamienkovej, čias-

točne pieskovej pláže s pozvoľným vstupom 

do vody - vhodná pre malé deti

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • aperitív 

bar • zmenáreň • parkovisko v  areáli • trezor 

na recepcii • bazén s morskou vodou • domá-

ce zvieratá nie sú povolené

Služby za poplatok: trezor • detská postieľka • 

internetový kútik • biliard • stolové spoločen-

ské hry

Ubytovanie: komplex zložený z hotelovej bu-

dovy, apartmánov a bungalovov • klimatizo-

vané 2lôžk. izby s možnosťou jednej prístelky, 

telefón, SAT/TV, sprcha/WC, fén, balkón s čias-

toč. výhľadom na  more • hneď vedľa hotela 

40 moderne vybavených a  klimatizovaných 

apartmánov až pre 4 os. (42,85 m2) - 2lôžk. 

spálňa a denná miestnosť s rozkl. gaučom pre 

2 os., kuchyn. kút, kúpeľňa/WC, SAT/TV, bal-

kón/terasa, apt. v  2podlažných pavilónoch 

• v  píniovom lesíku 18 bungalovov pre 2+1 

(23,50 m2) - 2lôžk. denná miestnosť s  rozkl. 

gaučom pre 1 os. a  20 bungalovov 2+2 (30 

m2) - menšia 2lôžk. spálňa a denná miestnosť 

s  rozkl. gaučom pre 2 os., v  každom SAT/TV, 

telefón, kuchyn. kút, sprcha/WC, terasa/bal-

kón a klimatizácia

Pre deti: pláž s pozvoľným vstupom do mora

Holiday Village Sagitta     all inclusive

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

  all inclusive 
  v cene

 lehátka a 
  slnečníky pri   
  bazéne zadarmo

NOVINKA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
popoludňajšie občerstve-
nie - káva, čaj, miestne 
čapované, nealkoholic-
ké nápoje, víno a pivo 
od 10.00-23.00 hod, lehát-
ka a slnečníky pri bazéne 
(obmedzené množstvo)

-
bungl. 2+1 nutné obsadiť 
3 osobami, bung. 2+2 
a apt. 2+2 4 osobami

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej hotelovej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 379 379 379 509 589 589 589 589 649 649 589 589 509 509 379 379

3. osoba 309 309 309 409 469 469 469 469 529 529 469 469 409 409 309 309

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-7 rokov ZADARMO

1. dieťa 2-7 rokov na pevnom lôžku 199 199 199 259 299 299 299 299 329 329 299 299 259 259 199 199

1. dieťa 7-12 rokov na pevnom lôžku 269 269 269 349 409 409 409 409 449 449 409 409 349 349 269 269

1. dieťa 7-12 rokov 199 199 199 259 299 299 299 299 329 329 299 299 259 259 199 199

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • all inclusive • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

YJK276F

Poloha: neďaleko od nádhernej pieskovej plá-

že vhodnej pre deti • na úpätí hôr • vzdialené 

od hluku z magistrály • v pokojnom letovisku 

Omiš • cca 50 m od pôvabného Starého mes-

ta s mnohými kaviarňami • cca 200 m od ústia 

rieky Cetiny do Jadranu • prírodná rezervácia 

Údolie rieky Cetiny, široké možnosti výletov

Vybavenie: spotreba vody a energií • posteľná 

bielizeň a záverečné upratanie • každý apart-

mán s vlastným vchodom • parkovanie pre 1 

osobné auto/apt. • gril za domom • možnosť 

požičania TV po dohode s majiteľmi objektu

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži • 

klimatizácia (5 EUR/deň - splatná na  mieste) 

• domáce zvieratá • možnosť ochutnať pravú 

dalmátsku kuchyňu - „PEKA“ (po dohode s do-

mácimi)

Ubytovanie: prízemie: apt. č. 1 až pre 4 os. 

- spálňa s manžel. lôžkom, kúpeľňa/WC, den-

ná miestnosť s rozkladacím gaučom (vhodný 

pre 1 dosp. os. alebo 2 deti), vybavená malá 

kuchynka, SAT/TV, klimatizácia, priestranná 

terasa s  čiastočným výhľadom na  more • 1. 

poschodie: apt. č. 2 až pre 8 os. - dve 3lôž-

kové spálne, denná miestnosť s  rozkladacím 

gaučom (vhodný pre 1 dosp. os. alebo 2 deti), 

vybavený kuchynský kút, kúpeľňa/WC, SAT/

TV, klimatizácia, menší balkón a  priestranná 

terasa s čiastočným výhľadom na more, mož-

nosť prístelky, apt. č. 4 až pre 4 os. - umiest-

nený na priestrannej terase vedľa domu, den-

ná miestnosť s  veľkým gaučom pre 2 dosp. 

os. s  kuchyn. kútom, menšia izbička s  man-

želským lôžkom, kúpeľňa/WC, SAT/TV, klima-

tizácia, priestranná terasa s  čiastočným vý-

hľadom na more • 2. poschodie: štúdio č. 5 

pre 4 os. - denná miestnosť s kuchyn. kútom, 

manž. lôžkom, posteľou a rozkl. gaučom pre 

1 dosp. os., kúpeľňa/WC, SAT/TV, klimatizá-

cia, balkón s výhľadom na more, apt. č. 6 až 

pre 4 os. - veľká 3lôžková spálňa s  možnos-

ťou rozkladacej prístelky, kuchynka s jedálen-

ským kútom, kúpeľňa/WC, SAT/TV, klimatizá-

cia, vonkajšia terasa z  boku domu prístupná 

cez spoločnú chodbu s  výhľadom na  more, 

apt. č. 7 pre 4 os. - spálňa s 2 lôžkami, den-

ná miestnosť s kuchyn. kútom a gaučom pre 

2 dosp. os., SAT/TV, klimatizácia, kúpeľňa/WC, 

balkón s čiastočným výhľadom na more, mož-

nosť prístelky, štúdio č. 8 až pre 4 os. - miest-

nosť s manž. lôžkom, posteľou, s rozkladacím 

lôžkom pre 1 os., kuchynský kút, kúpeľňa/

WC, SAT/TV, klimatizácia, balkón s výhľadom 

na more • podkrovie: nové luxusne zariadené 

apartmány, apt. č. 9 až pre 4 os. NOVÝ - dvoj-

posteľová spálňa, denná miestnosť s veľkým 

gaučom pre 1 dosp. os. alebo 2 deti s kuchyn. 

kútom, kúpeľňa/WC, SAT/TV, klimatizácia, 

balkón s nádherným výhľadom na more, apt. 

č. 10 až pre 5 os. NOVÝ - 2 dvojlôžkové spál-

ne, denná miestnosť s gaučom pre 1 dosp. os. 

s kuchyn. kútom, SAT/TV, klimatizácia, kúpeľ-

ňa/WC, priestranná terasa s  nádherným vý-

hľadom na more

Apartmány Nastija     bez stravy, 
za príplatok raňajky

YNS276F

MOŽNOSTI OBSADENIA

 neďaleko od pláže

 WiFi zadarmo

 domáce zvieratá

NOVINKA

BEZ STRAVY

RAŇAJKY za príplatok

servírované kontinentálne, 
priamo v apartmánovom 
dome

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán č. 6 pre 3-4 osoby pri obs. až 4 os. 429 429 420 429 579 579 579 579 579 579 579 579 569 409 409 409

štúdio č. 5 a 8 pre 3-4 osoby pri obs. až 4 os. 469 469 469 469 619 619 619 619 619 619 619 619 619 469 469 469

apartmán č. 1, 4 a 7 pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 529 529 529 529 619 619 619 619 619 619 619 619 619 519 519 519

apartmán č. 9 nový pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 579 579 579 579 669 669 669 669 669 669 669 669 659 569 569 569

apartmán č. 2 pre 6-8 osôb pri obs. až 8 os. 919 919 919 919 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229 1 229 1 209 919 919 919

apartmán č. 10 pre 4-5 osôb pri obs. až 5 os. 1 429 1 429 1 429 1 429 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 609 1 409 1 409 1 409

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok raňajky) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri hoteli kamienková pláž 

s pozvoľným vstupom do mora • vhodná pre 

deti  • borovicový háj • bezbariérový prístup 

na pláž

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • reštau-

rácia • aperitív bar • kaviareň • TV miestnosť • 

kadernícky a  kozmetický salón • plážový bar 

(v letných mesiacoch) • rehabilitačné centrum 

• 2 bazény s  morskou vodou,  kúpeľný (tep-

lota vody cca 36 °C) a športový (teplota vody 

cca 25 °C) • detské ihrisko • fi tnes • sauna • 

rehabilitačné centrum s  moderným vybave-

ním: vodoliečba, elektroterapia, fang-zábaly, 

magnetoterapia, inhalácia, prevádzku zaisťu-

jú kvalifi kovaní pracovníci • parkovanie zadar-

mo (vratná kaucia za  elektronickú kartu cca 

20 EUR)

Ubytovanie: 2lôžkové izby • sprcha/WC • SAT/

TV • balkón • telefón • možnosť prístelky • 

z časti renovované izby s klimatizáciou a vy-

bavené novším nábytkom (drahšie izby) • izby 

orientované na pohorie Biokovo • za príplatok 

morská strana • izby pre vozíčkarov

Hotel Biokovka     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok 

polpenzia, 
za príplatok plná penzia

raňajky a večere formou 
bufetových stolov 

raňajky a večere formou 
švédskych stolov, obed - vý-
ber z menu

 priamo pri pláži

YOF276F

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Makarska

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 299 299 359 359 359 409 409 409 409 409 409 409 359 359 359 299

3. osoba 249 249 289 289 289 329 329 329 329 329 329 329 289 289 289 249

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-7 rokov ZADARMO

1. dieťa 7-14 rokov 159 159 189 189 189 219 219 219 219 219 219 219 189 189 189 159

1. dieťa 2-7 rokov na pevnom lôžku 219 219 259 259 259 289 289 289 289 289 289 289 259 259 259 219

1. dieťa 7-14 rokov na pevnom lôžku 249 249 289 289 289 329 329 329 329 329 329 329 289 289 289 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

CH
O
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Poloha: cca 360 m od  nádhernej okruhliako-

vej pláže • najpopulárnejšie letovisko Makar-

skej riviéry na úpätí pohoria Biokovo • bohatý 

denný a  večerný program pre turistov • ka-

mienková pláž lemovaná borovicami • nové 

apartmány v  menšej uličke nad hotelom Ri-

viéra • pláž spojená podchodom pre peších 

a pozdĺž hotela • cca 800 m od centra

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • parkova-

nie cca 100 m od domu • WiFi pripojenie • gril 

vo dvore • domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži • 

požičovňa bicyklov, lodí, vodných bicyklov • 

tobogan • klimatizácia (5 EUR/deň - splatné 

na mieste) • parkovanie (cca 3 EUR/deň)

Ubytovanie: 1. poschodie: 2 štúdiá pre 2 os. 

každé s  vlastným vchodom, prvé štúdio - 

spálňa s manžel. lôžkom, klimatizácia, SAT/TV, 

kuchyn. kút na  balkóne, kúpeľňa/WC, druhé 

št. vybavené manžel. lôžkom, kuchyn. kút, 

SAT/TV, klimatizácia, kúpeľňa/WC, dlhý bal-

kón, balkón spoločný pre obe štúdiá a prehra-

dený stenou s výhľadom na Biokovo • apt. pre 

4 až 5 os. - plne vybavená kuchyňa vrátane 

rúry, balkón s  prechodom do  spálne s man-

žel. lôžkom a možnosťou prístelky, klimatizá-

cia a prechod do druhej spálne s manžel. lôž-

kom a klimatizáciou, obe s balkónom, SAT/TV, 

dve kúpeľne so sprchou/WC prístupné iba zo 

spoločnej vchodovej chodby, balkón po celej 

dĺžke apartmánu na morskú stranu

Apartmány Klára     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 360 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

YKQ276F

izba Comfort

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2 osoby 209 149 199 249 289 289 329 329 329 329 329 329 269 189 209 209

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 519 519 519 519 619 659 659 659 659 659 659 659 659 529 509 509

osoba na prístelke 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA
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Poloha: cca 350 m od  kamienkovej pláže • 

na okraji Bašky Vody • rodinný domček v slepej 

uličke na pokojnom mieste • cca 300 m od cen-

tra • cca 150 m najbližší obchod 

Vybavenie: spotreba energií a  vody • posteľná 

bielizeň • záverečné upratanie • parkovanie pre 

2 osobné autá/apt. • gril • domáce zvieratá nie 

sú povolené

Služby za poplatok: vodné športy na pláži • tenis 

• prenájom bicyklov, lodiek, vodných bicyklov • 

klimatizácia (5 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: v dome len 1 apt. na 1. poschodí 

pre 6-12 osôb s vlastným vchodom - 3 dvojlôžk. 

spálne • priestranná obývacia izba s rozkladací-

mi gaučami • TV • kuchyňa s rúrou • jedálenský 

kút • klimatizácia • 3 kúpeľne/WC • 2 balkóny • 

priestranná terasa

Poloha: cca 160 m od kamienkovej pláže s po-

zvoľným vstupom do  mora • na  kraji Bašky 

Vody • v  slepej uličke na  pokojnom mieste • 

cca 300 m od centra • cca 150 od najbližšieho 

obchodu • populárne letovisko Baška Voda 

vďaka nádherným kamienkovým plážam • 

pekná promenáda pozdĺž mora, bohatý ve-

černý život 

Vybavenie: spotreba energií a  vody • pos-

teľná bielizeň • záverečné upratanie • parko-

vanie pre 1 osobné auto/ubytovanie alebo 

na vyhradenom mieste cca 100 m od domu • 

gril • WiFi

Služby za  poplatok: pobyt domácich zvierat 

• v apt. klimatizácia (cca 5 EUR/deň - splatné 

na mieste) • klimatizácia v štúdiách zadarmo

Ubytovanie: 1. poschodie: dvojlôžková  izba 

E - spálňa s  manželskou posteľou, kúpeľňa/

WC, chladnička, ventilátor, vonkajšie posede-

nie na prístupovej chodbe • dvojlôžková izba 

F - rovnaká ako E, balkón otočený smerom 

na hory • dvojlôžková izba G - rovnaká  ako F, 

balkón otočený na morskú stranu, v izbe mož-

nosť umiestnenia prístelky a na poschodí spo-

ločná mini kuchynka na prípravu kávy a jed-

noduchých pokrmov • 2. poschodie: štúdio H 

pre 2-4 os. - izba s manželským lôžkom a po-

schodovou posteľou, kúpeľňa so sprchou/

WC, klimatizácia, TV, vonkajšie posedenie 

na prístupovej chodbe • štúdio I aj pre 2-4 os. 

- rovnaké ako H, navyše balkón otočený sme-

rom k horám • štúdio J a K pre 2-4 os. - rovnaké 

ako H, balkón otočený na morskú stranu

Apartmány Ana-Katarina     

Apartmány Nedo      

bez stravy

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

YQA276F

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 350 m 
  od pláže

 výhľad na more

 cca 160 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

  klimatizácia 
  v cene - štúdio

 domáce zvieratá

BEZ STRAVY

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

raňajky kontinentálne 
servírované, večere - ser-
vírované menu s 3 chodmi 
(hlavné jedlo, šalát, poliev-
ka alebo dezert), v centre 
mesta

-

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 6-12 osôb pri obs. až 6 os. 679 449 619 719 879 879 939 939 939 939 939 939 879 619 679 679

osoba na prístelke 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

izba pre 2-3 osoby pri obs. až 2 os. 229 129 189 229 289 289 329 329 - - - - 289 129 229 229

štúdio pre 2-4 osoby pri obs. až 4 osoby 429 289 349 409 489 489 569 569 569 569 569 569 469 289 449 429

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Baška Voda

YNC276F
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Poloha: cca 200 m od  kamienkovej pláže le-

movanej borovicami • nový moderne zaria-

dený rodinný apartmánový dom pod magis-

trálou • v strede mestečka Tučepi • cca 100 m 

od centra • veľká záhrada s posedením a bez-

pečným parkovaním • Tučepi, dedinka s pra-

vou dalmátskou tvárou • cca 6 km od Makar-

skej a 8 km od Podgory 

Vybavenie: spotreba vody a energií • uteráky 

a utierka • posteľná bielizeň • SAT/TV • klima-

tizácia • parkovanie pre 1 osobné auto/apt. • 

domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za poplatok: športový areál (tenis, fut-

bal, hádzaná, basketbal, volejbal, stolný tenis, 

fi tnes) • vodné športy na pláži vrátane potá-

pania

Ubytovanie: v apartmánovom dome apt. na 3 

podlažiach: apt. pre 2-4 os. - v  spálni man-

žel. lôžko, v  dennej miestnosti kuchyn. kút 

a  gauč pre 2 osoby, balkón, SAT/TV, klimati-

zácia, kúpeľňa so sprchou/WC, z  niektorých. 

apt. čiastočný výhľad na  more • apt. pre 4-6 

os. - v  spálni manžel. lôžko, v  dennej miest-

nosti otvorená galéria s 2 posteľami prístupná 

po schodoch, kuchyn. kút a gauč pre 2 osoby, 

balkón, SAT/TV, klimatizácia, kúpeľňa so spr-

chou/WC • dvojlôžková izba - izba s balkónom 

a manželskou posteľou, klimatizácia, SAT/TV, 

kúpeľňa/WC

Aparthotel Villa Rosa      

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 200 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

  klimatizácia 
  v cene

 10/11 nocí

YAV276F

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Tučepi/Podgora

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

izba č. 102 pre 2 osoby 309 309 359 359 409 409 449 449 449 449 449 449 339 289 289 289

apartmán č. 101 pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 529 529 669 669 769 819 869 869 869 869 819 769 659 519 449 449

apartmán č. 201 pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 529 529 619 619 719 769 819 819 819 819 769 719 619 519 449 449

apartmán č. 202 a 203 pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 409 409 329 469 659 699 699 699 699 699 699 699 659 469 329 409

apartmán č. 301 pre 4-6 osôb pri obs. až 6 os. 729 729 879 879 979 1 029 1 129 1 129 1 129 1 129 1 029 979 869 719 659 659

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za izbu/štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: cca 90 m od  prírodnej kamienkovej 

pláže • dobre udržiavaný dom • na okraji mes-

ta v hotelovej zóne v stráni • prekrásny výhľad 

na more • cca 60 m od promenády • cca 250 m 

od centra 

Vybavenie: spotreba vody a  el. energie • zá-

verečné upratanie • parkovisko pre 1 osobné 

auto/apt. pred domom • gril • domáce zviera-

tá nie sú povolené

Služby za poplatok: WiFi (5 EUR/deň) • klimati-

zácia (5 EUR/deň) • vodné športy na pláži

Ubytovanie: na 1. poschodí: 3 štúdia pre 2-3 

os. - každé s  vlastným vchodom, miestnosť 

s balkónom s čiastočným výhľadom na more, 

2lôžko a  rozkl. gauč alebo kreslo pre 1 oso-

bu, TV, kuchynka, kúpeľňa/WC, klimatizácia 

na vyžiadania a iba v 1 štúdiu • na 2. poscho-

dí apt. pre 2-4 os. - spálňa s 2lôžkom, balkón 

s  čiastočným výhľadom na  more a  denná 

miestnosť s pohovkou pre 2 os., kuchyn. kút, 

TV, kúpeľňa/WC, klimatizácia

Apartmány Josko     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

 cca 90 m od pláže

 výhľad na more

 gril

YSO276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio č. 5 pre 2 osoby 349 349 399 399 439 459 479 489 489 489 489 489 489 389 369 349

apartmán č. 1, 2, 3 pre 2-3 osoby pri obs. až 3 os. 399 399 459 459 519 549 609 629 629 629 609 549 549 469 459 409

apartmán č. 4 pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 519 519 549 549 589 599 679 719 719 719 699 659 659 559 549 519

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

POLPENZIA za príplatok 

raňajky servírované kon-
tinentálne, večere - serví-
rované menu so 4 chodmi 
(polievka, hl. jedlo, šalát 
a dezert), výber dohodou/
anketou, v centre mesta
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Poloha: cca 20-200 m od  kamienkovej pláže 

• v  subtropickej zeleni • populárny hotel pa-

vilónového typu v miernom kopci a v tesnej 

blízkosti hotela Minerva • cca 450 m od centra

Vybavenie: 4 jednoposchodové pavilóny • prí-

stup po  schodoch • nevhodný pre osoby so 

zníženou pohyblivosťou • recepcia • reštaurá-

cia • aperitív bar • trezor • TV miestnosť

Služby za poplatok: tenis • stolný tenis • vod-

né športy • parkovisko priamo pri hoteli ale-

bo pri hoteli Minerva (cca 4 EUR/deň - splatné 

na mieste)

Ubytovanie: jednoduché izby pre 2 os. • nie-

ktoré s možnosťou prístelky • telefón • kúpeľ-

ňa/WC • balkón

Hotel Mediteran Podgora     polpenzia, 
za príplatok plná penzia

YDI276F

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Podgora

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 20 - 200 m 
  od pláže

NOVINKA

POLPENZIA 

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky formou bufetu, 
večera výber z menu a ša-
látový bufet, v centrálnej 
reštaurácii

raňajky formou bufetu, 
obedy výber z menu, ve-
čera výber z menu a ša-
látový bufet, v centrálnej 
reštaurácii

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 279 349 349 349 349 389 389 389 389 389 389 389 349 349 279 279

3. osoba 209 259 259 259 259 289 289 289 289 289 289 289 259 259 209 209

1. dieťa 0-3 roky ZADARMO

1. dieťa 3-7 rokov ZADARMO 179 179 179 179 199 199 199 199 199 199 199 179 179 ZADARMO

1. dieťa 7-12 rokov 139 179 179 179 179 199 199 199 199 199 199 199 179 179 139 139

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 189 249 249 249 249 269 269 269 269 269 269 269 249 249 189 189

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: jemná kamienková pláž s  pozvoľ-

ným vstupom do vody priamo pred hotelom, 

vhodná pre malé deti • v  centre mestečka 

na živej promenáde • bohatý život s hudbou 

a možnosťou tanca • modernizovaný hotel

Vybavenie: vstupná hala • recepcia • zmená-

reň • reštaurácia • aperitív bar • záhrada s ka-

viarničkou • obchod so suvenírmi • výťah • 

terasa • internetová kaviareň • obmedzený 

počet miest na parkovanie • možnosť parko-

vania pri hoteli Minerva za  poplatok (cca 4 

EUR/deň - splatné na mieste)

Služby za poplatok: vodné športy na pláži • te-

nis • biliard • požičovňa bicyklov

Ubytovanie: 2lôžkové izby • kúpeľňa (sprcha/

WC) • balkón alebo lodžia • SAT/TV • telefón 

• možnosť prístelky • morská strana za prípla-

tok

Pre deti: kamienková pláž s pozvoľným vstu-

pom

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 309 349 349 349 349 409 409 409 409 409 409 409 349 349 309 309

3. osoba 229 259 259 259 259 299 299 299 299 299 299 299 259 259 229 229

1. dieťa 0-3 roky ZADARMO

1. dieťa 3-7 rokov ZADARMO 179 179 179 179 209 209 209 209 209 209 209 179 179 ZADARMO

1. dieťa 7-12 rokov 159 179 179 179 179 209 209 209 209 209 209 209 179 179 159 159

1. dieťa 3-12 rokov na pevnom lôžku 209 249 249 249 249 289 289 289 289 289 289 289 249 249 209 209

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Podgorka     polpenzia, 
za príplatok plná penzia

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

YGK276F

-

POLPENZIA 

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky formou bufetu, ve-
čere výber z menu - servíro-
vané, šalátový bufet

raňajky formou bufetu, 
obedy a večere výber 
z menu - servírované, šalá-
tový bufet

NOVINKA
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O
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O



48   0911/116 009, 010, 012 alebo 013CH
O

RV
ÁT

SK
O

Poloha: cca 60 m od kamienkovej pláže • cca 

350 m od centra • Igrane - jedno z najmaleb-

nejších miest na Makarskej riviére • cca 1,5 km 

dlhá kamienková pláž • priaznivé klimatické 

podmienky • situovaný v  miernom svahu • 

nádherný výhľad na more • pre rodiny s deťmi 

Vybavenie: spotreba vody a energií • závereč-

né upratanie • posteľná bielizeň • parkovanie 

pre 1 osobné auto/apartmán

Služby za poplatok: domáce zvieratá • vodné 

športy na pláži • potápanie

Ubytovanie: na prízemí: štúdio pre 2 osoby - 

rozkladacie lôžko v miestnosti s kuchynským 

a  jedálenským kútom, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 

balkón otočený smerom k moru • 1. poscho-

die: apt. pre 4 os. - dve 2lôžkové spálne, balkón 

s  nádherným výhľadom na  more, zariadená 

kuchynka v samostatnej chodbičke, kúpeľňa/

WC, SAT/TV, ap. pre 4-5 os. - priestranný apart-

mán so samostatnou 2lôžkovou spálňou, veľ-

ká obytná miestnosť s  rozkladacou rohovou 

sedacou súpravou pre 2 os., možnosť prí-

stelky pre 1 os., v  obytnej miestnosti kuchy-

ňa s jedálenským kútom, balkón s výhľadom 

na more, SAT/TV, kúpeľňa/WC

Apartmány Srečko     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 60 m 
  od pláže

 10/11 nocí

 domáce zvieratá

YSK276F

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA «  Igrane

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2 osoby 279 169 239 269 329 329 349 349 349 349 349 349 309 279 279 279

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 519 329 409 449 589 589 639 639 639 639 639 639 599 519 519 519

apartmán pre 4 osoby 519 339 429 469 609 609 659 659 659 659 659 659 619 519 519 519

osoba na prístelke 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: cca 90 m od  krásnej prírodnej ka-

mienkovej pláže • cca 80 m od  centra mes-

tečka Igrane • v  miernom svahu s  výhľadom 

na  more • Igrane patrí k  menším strediskám 

Makarskej riviéry • ideálne miesto pre pokoj-

nú rodinnú dovolenku 

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • parkova-

nie pre 1 osobné auto/apt. cez ulicu • gril • do-

máce zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži • 

potápanie • vodné bicykle • člny

Ubytovanie: apt. na vyvýšenom prízemí domu 

• štúdio pre 2-3 osoby - manželské lôžko a roz-

kladacie kreslo, balkón s výhľadom na more, 

kuchynský kút, kúpeľňa/WC • apt. pre 4-5 

osôb - spálňa s 2 posteľami, obytná miestnosť 

s gaučom pre 2 dosp. osoby, možnosť prístel-

ky, kuchynský kút, z oboch miestností východ 

na dlhý balkón s výhľadom na more, kúpeľňa/

WC • apt. pre 4-5 osôb - priestranná obytná 

miestnosť s rozkladacím gaučom a posteľami, 

možnosť prístelky, vybavený kuchynský kút, 

kúpeľňa/WC, spálňa s 2 posteľami

Apartmány Marinela     

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

bez stravy

 cca 90 m 
  od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

YML276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2-3 osoby pri obs. až 2 os. 279 189 229 249 299 299 319 319 319 319 319 319 289 279 279 279

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 519 229 329 369 449 449 489 489 489 489 489 489 409 519 519 519

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 50-200 m od kamienkovej pláže 

dlhej cca 2 km • prístup po  schodoch • cca 

15 minút chôdze od nuda pláže • cca 18 km 

južne od Makarskej • hotel v malebnej obci 

Živogošče • Živogošče a susedná dedinka Ig-

rane spojené cestou pozdĺž mora • letovisko 

ideálne pre rodinnú dovolenku 

Vybavenie: reštaurácia • plážová reštaurá-

cia • aperitív bar • kaviareň • zmenáreň • tre-

zor • TV miestnosť • tanečná terasa • ihrisko 

na  loptové hry a  detské ihrisko • obchod 

so suvenírmi • klimatizované spoločenské 

priestory • vonkajší bazén s morskou vodou • 

domáce zvieratá nie sú povolené 

Služby za poplatok: vodné športy • prenájom 

tenisových kurtov • požičovňa vodných bi-

cyklov a člnov • WiFi 

Ubytovanie: hotel: klimatizované 1-2lôžko-

vé izby s  možnosťou prístelky so sprchou/

WC, SAT/TV, telefón, fén, balkón • pavilóny: 

klimatizované rodinné izby pre 3-5 osôb - 

dve 2lôžkové izby so spoločnou sprchou/

WC, balkón, SAT/TV, telefón, fén, možnosť 

prístelky 

Pre deti: animačný program pre najmenších • 

detský bazén • detská postieľka (za poplatok)
YNF276F

MOŽNOSTI OBSADENIA

-

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
konzumácia miestnych 
nealkoholických a alko-
holických nápojov (aj pri 
bazéne), 16.00-17.00 hod. 
v reštaurácii káva, čaj, de-
zert, bar pri bazéne otvore-
ný 10.00-23.00 hod., lehát-
ka a slnečníky pri bazéne 
(v obmedzenom množstve), 
animácie pre deti a dospe-
lých, stolný tenis, boccia 
a podobné, 5× týždenne 
živá hudba pri bazéne

Hotel Nimfa     all inclusive

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej hotelovej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 329 409 449 489 619 599 599 619 619 619 619 619 579 409 349

3. osoba 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349

1. dieťa 0-12 rokov ZADARMO

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • all inclusive • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

 cca 50 - 200 m 
  od pláže

 10/11 nocí

  all inclusive 
  v cene

 pre rodiny s deťmi

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Živogošče
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O
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Poloha: cca 120 m od kamienkovej pláže • ro-

dinný domček v  miernom svahu obklopený 

ďalšími domčekmi • pri pavilónoch hotela La-

guna a na pokojnom mieste 

Vybavenie: spotreba energií • gril vo dvore • 

WiFi • domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za poplatok: parkovanie na hotelovom 

parkovisku (cca 4 EUR/deň - splatné na mies-

te) • klimatizácia (5 EUR/deň - splatné na mies-

te)

Ubytovanie: apt. pre 2-4 os. - spálňa s manžel. 

lôžkom, denná miestnosť s  kuchyn. kútom 

a  rozkladacím gaučom pre 1-2 os., kúpeľňa 

so sprchou/WC, klimatizácia, SAT/TV, balkón 

• štúdio pre 2-4 os. - priestranná miestnosť 

s manžel. lôžkom a kuchyn. kútom, rozkladací 

gauč pre 1-2 os., kúpeľňa so sprchou/WC, kli-

matizácia, SAT/TV, veľký balkón • štúdio pre 2 

os. - miestnosť s manžel. lôžkom a s kuchyn. 

kútom, kúpeľňa so sprchou/WC, SAT/TV, bal-

kón, jedno zo štúdií vybavené klimatizáciou 

• apt. pre 3-5 os. - spálňa s  manžel. lôžkom 

a posteľou, denná miestnosť s kuchyn. kútom 

a rozkladacím gaučom pre 1-2 os., kúpeľňa so 

sprchou/WC, SAT/TV, priestranný balkón

Apartmán Danka     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia

raňajky a večere formou 
švédskych stolov v hoteli 
Laguna  

 cca 120 m od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

YCD276F

-

CH
O
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NOVINKA

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Zaostrog/Gradac 

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2 osoby 259 259 259 259 359 359 359 359 359 359 359 359 349 249 249 249

štúdio pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 329 329 329 329 429 429 429 429 429 429 429 429 409 309 309 309

apartmán pre 2-4 osoby pri obs. až 4 os. 429 429 429 429 579 579 579 579 579 579 579 579 569 409 409 409

apartmán pre 3-5 osôb pri obs. až 5 os. 429 429 429 429 619 619 619 619 619 619 619 619 619 409 409 409

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko ZADARMO

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: priamo na  pobreží pri krásnej ka-

mienkovej pláži • fantastické miesto v  mes-

tečku Zaostrog • pri ceste medzi letoviskami 

Zaostrog, Podaca a Gradac • kamienková pláž 

vhodná pre neplavcov aj malé deti • pozvoľný  

vstup do vody • z balkónov a terasy pri bazéne 

nádherný výhľad na  more • dve budovy vila 

A a B stojace za sebou • jednotlivé poschodia 

prístupné po  schodoch • pobyt nie je vhod-

ný pre osoby so zníženou pohyblivosťou • 

obchody, reštaurácie, pošta v mestečku • cca 

35 km od Makarskej

Vybavenie: recepcia  • klimatizovaná reštaurá-

cia  • vonkajšia a´la carte reštaurácia s barom 

na  terase pri mori • vonkajší bazén so slad-

kou vodou • lehátka pri bazéne (obmedzené 

množstvo) • slnečná terasa •  uteráky • WiFi • 

2x gril na terase 

Služby za  poplatok: parkovanie na  vyhrade-

nom mieste cca 200 m od  villy (5 EUR/deň - 

splatné na  mieste) • klimatizácia (5 EUR/deň 

- splatné na mieste) • domáce zvieratá do 7 kg 

na vyžiadanie (5 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: všetky izby a  apartmány vo vile 

Paškal sú klimatizované, s  balkónom/tera-

sou, SAT/TV, kúpeľňa so sprchou/WC, fén • 

Villa B - prízemie: dvojlôžková izba s manžel-

ským lôžkom a  posedením na  terase, krytá 

vínnou révou, vedľa priestranná izba pre 4-5 

os. s manželským lôžkom, 2 posteľami a prí-

stelkou, posedenie na  priestrannej terase 

vedľa izby, gril • 1. poschodie: dve štvorlôžko-

vé izby - jedna spálňa s manželským lôžkom 

a v druhom priestore 2 pevné postele, balkó-

ny orientované na morskú stranu • 2. poscho-

die: 5 dvojlôžkových izieb, manželské lôžko, 

z toho 3 s čiastočným výhľadom na more a 2 

s výhľadom na hory, možnosť prístelky (vhod-

ná iba pre dieťa do  cca 10 rokov - potrebné 

cez deň sklopiť) • villa A: apt. pre 4-6 os. - spál-

ňa s  manželským lôžkom a  posteľou, denná 

miestnosť s rozkladacím gaučom (vhodné pre 

2 dosp. os.) a rozkladacou prístelkou pre 1 os., 

kuchynský kút s jedálenským kútom a chlad-

ničkou • cez deň odporúčame sklopiť prístel-

ku • apartmány sa nachádzajú výhradne vo 

ville A – bližšie k bazénu a k moru  

Pre deti: kamienková pláž s pozvoľným vstu-

pom

Poznámka: nápoje k  večeri nie sú zahrnuté 

v  cene stravovania, bazén otvorený 10.00-

18.00 hod., klimatizáciu nie je možné použí-

vať 24 hod. denne, jedlo sa nevynáša z reštau-

rácie

Villa Paškal      

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

bez stravy, 
za príplatok polpenzia    

 priamo pri pláži

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 domáce zvieratá

YLW276F

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán vo Ville A pre 4 osoby 489 519 519 859 959 959 959 979 979 979 979 959 939 849 509 469

apartmán vo Ville A pre 4-5 osôb pri obs. až 5 os. 549 579 579 919 999 999 999 1 029 1 029 1 029 1 029 999 979 919 569 539

apartmán vo Ville A pre 4-6 osôb pri obs. až 6 os. 609 679 679 979 1 039 1 039 1 039 1 059 1 059 1 059 1 059 1 039 1 029 959 679 599

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

v apartmánoch 

v izbe; raňajky formou bu-
fetu, večere - servírované 
menu so 4 chodmi, výber 
s 5 menu, z ktorých je jed-
no vegetariánske



51www.fi rotour.sk CH
O

RV
ÁT

SK
O

Poloha: cca 30 m od domu nádherná kamien-

ková pláž • novo zrekonštruované apartmány 

Gajeta v srdci pôvodného starého mestečka • 

v pokojnej tichej, úzkej uličke 

Vybavenie: spotreba vody a el. energie • záve-

rečné upratanie • posteľná bielizeň • parkova-

nie cca 180 m za domom pre 1 osobné auto/

apt • WiFi • domáce zvieratá nie sú  povolené 

Služby za poplatok: klimatizácia (4 EUR/deň - 

splatné na mieste)

Ubytovanie: v pôvodnom kamennom dome, 

veľmi vkusne a moderne zariadené apartmá-

ny na 3 podlažiach • štúdio pre 4 os. na príze-

mí, manželské lôžko a  veľký rozkladací gauč 

vhodný pre 2 os., moderný kuchynský kút vrá-

tane rúry, SAT/TV, klimatizácia, kúpeľňa/WC 

prístupná cez vchodovú chodbu domu, z jed-

nej strany terasa, vonkajšie posedenie v ulič-

ke pred domom, po drevených točitých scho-

doch sa vchádza do apt. na 1. a 2. poschodí • 

apt. pre 4 os. na 1. poschodí - spálňa s manžel. 

lôžkom a  balkónom, obytná miestnosť s  ku-

chynským a  jedálenským kútom, rozkladací 

gauč pre 2 os., SAT/TV, klimatizácia, kúpeľňa/

WC • apt. pre 4-5 os. na 2. poschodí - rovna-

ký ako apt. na 1. poschodí, v obývacej izbe je 

priestor na umiestnenie prístelky

Apartmány Gajeta      bez stravy, 
za príplatok polpenzia

YGT276F

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 30 m od pláže

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 výhodná poloha

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok 

raňajky a večere formou 
bufetu

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 4 osoby 289 329 409 559 559 579 579 579 579 579 579 519 289

apartmán pre 4 osoby 309 369 449 579 579 599 599 619 619 619 619 559 329

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 329 389 469 599 599 619 619 639 639 639 639 579 349

dieťa 0-10 rokov na prístelke ZADARMO

osoba nad 10 rokov na prístelke 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia)  • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Gradac

Poloha: cca 100 m od prírodnej kamienkovej 

pláže • veľmi pekná, starostlivo udržiavaná 

vilka priamo nad hotelom Laguna • nádher-

ný výhľad na more • cca 10 m od domu malá 

samoobsluha • cca 450 m od centra s prome-

nádou 

Vybavenie: spotreba energií a vody • závereč-

né upratanie • posteľná bielizeň • parkovanie 

pre 1 osobné auto/apt.

Služby za  poplatok: WiFi splatné na  mieste • 

malé domáce zvieratá (4 EUR/deň) • vodné 

športy na pláži • požičovňa bicyklov a lodí

Ubytovanie: 2 apt. pre 4-5 osôb na 2. poscho-

dí • jeden apt.: spálňa s 2lôžkom a posteľou, 

obývacia miestnosť s  vybaveným kuchyn-

ským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 os., 

SAT/TV, kúpeľňa/WC, obidve izby s balkónmi 

a  s  nádherným výhľadom na  more • druhý 

identický apt. s jediným rozdielom, samostat-

ná kuchynka a bočný výhľad na more z balkó-

na obývacej izby 

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 4 os. 409 249 309 369 599 599 639 639 639 639 639 639 579 409 409 409

osoba na prístelke 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Apartmány Lile     bez stravy, 
za príplatok polpenzia 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 100 m od pláže

 výhľad na more

 10/11 nocí

 domáce zvieratá

YLI276F

-

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok

raňajky a večere formou 
bufetu v hoteli Laguna
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Poloha: priamo pri kamienkovej pláži • pozvoľ-

ný vstup do mora • prístup na pláž po schodoch 

• obľúbený hotel v západnej časti mestečka Gra-

dac 

Vybavenie: hotelový areál sa skladá z hotela a de-

padance • vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 

bar • kaviareň • vonkajší bazén so sladkou vodou • 

sauna • TV miestnosť • obchod so suvenírmi a ča-

sopismi • bankomat • terasy • všetky služby aj pre 

klientov v depandance • domáce zvieratá nie sú 

povolené

Služby za poplatok: trezor • internetový kút • čis-

tiareň • plážový servis • osvetlené tenis. kurty • po-

tápanie • požičovňa áut, lodí a horských bicyklov

Ubytovanie: hotel: typ Comfort - klimatizované, 

moderné 2lôžk. izby s možnosťou prístelky ale-

bo family izby orientované na  morskú stranu, 

SAT/TV, minibar, telefón, kúpeľňa/WC, fén, bal-

kón • Depandance typ Standard family - cca 50 m 

od  hotela - klimatizované, renovované 2lôžk. 

izby s možnosťou prístelky alebo 2lôžková izba 

s možnosťou prísteliek - rodinná izba, s obytnou 

miestnosťou s gaučom vhodným pre 2 malé deti, 

vždy kúpeľňa/WC, SAT/TV, telefón, klimatizácia, 

balkón, niektoré orientované na morskú stranu 

(za príplatok), iné s výhľadom na okolie, odporú-

čame v depandancii prikúpiť morskú stranu • typ 

Premier - cca 50 m od hotela - klimatizované 2lôž-

kové izby s možnosťou prístelky, všetky s kúpeľ-

ňou/WC, fén, SAT/TV, telefón a balkón • izby pre-

mier family s 2 spálňami, obývacia izba s gaučom 

pre 2-6 os., rovnako vybavené ako 2lôžková izba

Pre deti: detský bazén • animačný program • det-

ská postieľka (za poplatok)

ALL INCLUSIVE: plná penzia formou bufetových 

stolov, 1x týždenne dalmátska večera, nápoje 

počas jedla a nápoje pri bazéne 10.00-23.00 hod. 

(červené a biele víno, pivo, miestne alkoholické 

nápoje, minerálna voda, šťavy), popoludňajšia 

káva s  koláčmi 16.00-17.00 hod., nočné občer-

stvenie 22.00-22.30 hod., šport a zábava: animá-

cie pre deti a dospelých 6x týždenne, detský klub 

4-12 rokov, mini disco, aqua aerobik, detské ihris-

ko, vnútorný vyhrievaný bazén so sladkou vodou 

(počas 7. a  8. mesiaca zatvorený), vonkajší ba-

zén, lehátka a slnečníky pri bazéne (obmedzené 

množstvo), detský bazén, šípky, biliard, volejbal, 

hádzaná a  futbal na piesku, živá hudba 4× týž-

denne

Hotel a depadance Labineca      

MOŽNOSTI OBSADENIA

all inclusive 
(so zľavou možná polpenzia)

 priamo pri pláži

  klimatizácia 
  v cene

 lehátka 
  a slnečníky pri 
  bazéne

  all inclusive 
  v cene

YLB276F

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « Gradac
CH

O
RV

ÁT
SK

O

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v hotelovej izbe Comfort 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 449 449 549 549 639 659 659 659 659 659 659 659 639 549 549 449

3. osoba 409 409 489 489 579 599 599 599 599 599 599 599 579 489 489 409

1. dieťa 0-12 rokov ZADARMO

2. dieťa 0-12 rokov bez nároku na lôžko 229 229 269 269 319 329 329 329 329 329 329 329 319 269 269 229

1. dieťa 0-12 rokov na pevnom lôžku alebo v samostanej izbe 309 309 369 369 429 449 449 449 449 449 449 449 429 369 369 309

2. dieťa 0-12 rokov na pevnom lôžku v samostanej izbe 309 309 369 369 429 449 449 449 449 449 449 449 429 369 369 309

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • all inclusive • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA

Poloha: v  bezprostrednej blízkosti pláže • 

dobre udržiavaný hotelový komplex • ob-

klopený borovicovým hájom • cca 10 min. 

chôdze do centra mestečka

Vybavenie: v  hlavnej budove vstupná hala 

s  recepciou • reštaurácia • bar • výťah • ka-

viareň • kongresová miestnosť • terasa • TV 

miestnosť • WiFi • kaviareň Laguna na terase 

• reštaurácia na terase s ponukou a´la carte • 

parkovanie • trezor 

Služby za  poplatok: lehátka a  slnečníky 

na pláži • vodné športy na pláži podľa miest-

nej ponuky - požičovňa lodiek a vodných bi-

cyklov • tenisové kurty s umelým osvetlením 

• v sezóne tanečná hudba • trezor (3 EUR/deň 

- splatné na recepcii) • parkovanie (3 EUR/deň 

- splatné na recepcii)

Ubytovanie: hlavná budova Laguna - 2lôžk. 

izby s  možnosťou prístelky, modernejšie vy-

bavené, s  balkónom na  morskú stranu, kú-

peľňa/WC, SAT/TV, telefón • Depandance 

A: jednoduchšie dvojlôžk. izby s  možnos-

ťou prístelky, kúpeľňa/WC, telefón, balkón 

• Depandance B: jednoduché 2lôžkové ale-

bo 3lôžkové izby s  kúpeľňou/WC, 2lôžkové 

s možnosťou prístelky, niektoré s balkónom • 

dep. A je modernejší ako dep. B.

Pre deti: tenis • stolný tenis • ihrisko na lopto-

vé hry • detská postieľka (za poplatok)

Laguna a depandance A a B     

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

polpenzia, 
za príplatok plná penzia

raňajky a večere formou 
bufetu

raňajky a večere formou 
bufetu, obed servírované 
menu

 priamo pri pláži

 10/11 nocí

 výhodná poloha

YLH276F

/ /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 329 329 369 369 469 469 469 469 469 469 469 469 469 369 369 329

3. osoba 299 299 329 329 429 429 429 429 429 429 429 429 429 329 329 299

1. dieťa 0-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 0-12 rokov na pevnom lôžku 249 249 289 289 359 359 359 359 359 359 359 359 359 289 289 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 50-100 m od  kamienkovej záto-

ky • betónové platne priamo pred hotelom 

• cca 900 m od  centra mestečka Stari Grad - 

rybárske mestečko s  množstvom pamiatok • 

do centra vedie osvetlená promenáda pozdĺž 

mora • cca 500 m od  hotela nuda pláž • fan-

tastická poloha hotelového komplexu v  prí-

rode na  tichom polostrove zatienenom mo-

hutnými  borovicami • členité pobrežie, ktoré 

vytvára rad zátok s kúzelnými kamienkovými 

plážami 

Vybavenie: hotel Arkáda je staršia neobno-

vená kapacita, no vďaka bohatosti a  rozma-

nitosti služieb veľmi obľúbená u  turistov • 

recepcia • reštaurácia • lobby bar • tanečná te-

rasa • TV miestnosť • parkovisko • krytý bazén   

(v 7. a 8. mesiaci mimo prevádzky) • vonkajší 

bazén s morskou vodou • fi tnes • sauna

Služby za  poplatok: tenis • stolný tenis • po-

žičovňa horských bicyklov • potápačské cen-

trum

Ubytovanie: 2 lôžkové, veľmi jednoduché 

izby • kúpeľňa/WC • SAT/TV • telefón • balkón 

• možnosť prístelky • morská strana za prípla-

tok (odporúčame doplatiť) • jednolôžkové 

izby na vyžiadanie 

Pre deti: • detská postieľka (za poplatok)

Hotel Arkada     polpenzia, 
za príplatok plná penzia

YAH276F

CH
O

RV
ÁT

SK
O

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 50-100 m 
  od pláže

 10/11 nocí

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky a večere formou 
bufetu

raňajky a večere formou 
bufetu, obedy výber 
z menu

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA – OSTROV HVAR « Jelsa/Stari Grad

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 269 269 319 319 319 409 409 409 409 409 409 319 319 269 269 199

3. osoba 199 199 239 239 239 289 289 289 289 289 289 239 239 199 199 149

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov 139 139 169 169 169 209 209 209 209 209 209 169 169 139 139 109

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: cca 100-150 m od  kamienkovej, prí-

rodnej kamenistej a pieskovej pláže • v mier-

nom zalesnenom svahu na  pokojnom mies-

te • cca 500 m od obce Jelsa na ostrove Hvar 

• krásny výhľad na ostrov Hvar a na Makarsku

Vybavenie: recepcia • zmenáreň • aperitív bar 

• pool bar • vonkajší bazén s morskou vodou • 

vyhrievaný vnútorný bazén s morskou vodou 

(zatvorený 15.06.-15.09.) • salón krásy • fi tnes 

(zadarmo) • parkovisko (zadarmo)

Služby za poplatok: domáce zvieratá • trezor • 

internet • tenisové kurty • stolný tenis • mini-

golf • prenájom bicyklov a skútrov

Ubytovanie: 2lôžkové izby • sprcha/WC • SAT/

TV • telefón • niektoré s  balkónom/terasou • 

niektoré s možnosťou prístelky • morská stra-

na za  príplatok • 1lôžková izba so sprchou/

WC, SAT/TV, telefón

Pre deti: minigolf • stolný tenis • detská po-

stieľka (za poplatok)

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 299 299 299 369 369 369 469 469 469 469 469 369 369 369 369 299

3. osoba 299 299 299 369 369 369 469 469 469 469 469 369 369 369 369 299

1. dieťa 0-12 rokov ZADARMO

1. dieťa 0-12 rokov na pevnom lôžku 249 249 249 329 329 329 409 409 409 409 409 329 329 329 329 249

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok light obedy) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Hvar     polpenzia, 
za príplatok all inclusive light

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 100 - 150 m 
  od pláže

 domáce zvieratá

YHV276F

-

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE LIGHT 
za príplatok

raňajky a večere formou 
bufetových stolov, ľahký 
obed - servírované menu, 
šťavy ku všetkým jed-
lám, pivo a domáce víno 
v reštaurácii počas obedov 
a večerí, stolný tenis, det-
ské animácie ráno a dopo-
ludnia 6x týždenne pre deti 
6-12 rokov, večerné animá-
cie/hudba podľa programu 
2-3x týždenne 

raňajky a večere formou 
bufetu
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Poloha: cca 50 m od  kamienkovej pláže • 

uprostred borovicového lesa • v  západnej 

časti mestečka • vzdialenosť od  centra cca 

500 m • pláž vhodná pre deti s  pozvoľným 

vstupom

Vybavenie: reštaurácia • aperitív bar • 

zmenáreň • internetový kútik • kadernícky 

salón • kongresová miestnosť • obchod • 

predajňa suvenírov • parkovisko • wellness 

centrum • vnútorný bazén (zatvorený cca 

15.06.-15.09.) • vonkajší bazén so sladkou 

vodou • domáce zvieratá nie sú povolené

Služby za  poplatok: tenis • fi tnes • minigolf 

• stolný tenis • bowling • potápanie • aqua 

aerobik • windsurfi ng • skútre • masáže • sauna 

• whirlpool • požičovňa bicyklov • parkovisko 

(cca 4 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: klimatizované izby pre 1, 2, 3 os. 

- 2 lôžka s  možnosťou prístelky, káblová TV, 

telefón, kúpeľňa/WC, balkón • izba suita pre 

2-4 os. - 2lôžk. spálňa a obývacia izba s rozkl. 

pohovkou, SAT/TV, telefón, kúpeľňa/WC, 

balkón, trezor, fén • klimatizácia v prevádzke 

iba v  júli a  auguste • izba superior: 2-4 

os. - priestrannejšia 2lôžková izba s  rozkl. 

pohovkou pre 2 os.

Pre deti: detské ihrisko • detská postieľka za 

poplatok

Poznámka: bungalov musí byť obsadený 

najmenej 4 osobami

ALL INCLUSIVE: plná penzia formou bufetu, 

popoludňajšia káva a  občerstvenie, miestne 

alkoholické a nealkoholické nápoje v AI bare 

10.00-23.00 hod., tenisový kurt (1 hod./deň/

izba), stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, 

fi tnes - všetko po  dohode s  recepciou, 

animačný program v  NJ a  AJ pre deti 

a  dospelých, slnečníky a  lehátka pri bazéne 

(obmedzené množstvo)

Hotelový komplex Svpetrvs Resort      

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

polpenzia, za príplatok 
plná penzia alebo all inclusive

raňajky a večere formou 
bufetu

raňajky, obedy a večere 
formou bufetu

 cca 50 m od pláže

  all inclusive 
  za príplatok

YVV276F

Chorvátsko « STREDNÁ DALMÁCIA « OSTROV BRAČ - Supetar/Bol
CH
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Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 539 539 539 539 669 669 669 669 669 669 669 669 539 539 539 539

3. osoba 429 429 429 429 549 549 549 549 549 549 549 549 429 429 429 429

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na stravu ZADARMO

1. dieťa 2-7 rokov ZADARMO

1. dieťa 7-12 rokov 269 269 269 269 339 339 339 339 339 339 339 339 269 269 269 269

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok obedy alebo all inclusive) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • 

služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: cca 400 m od  kamienkovej pláže 

• veľmi obľúbené rodinné apartmány • 

na  návrší uprostred viníc • cca 10 minút 

chôdze od  centra Bolu • na  konci slepej 

ulice na veľmi pokojnom mieste • v blízkosti 

3 kamienkové pláže s  pozvoľným vstupom 

do  mora, vhodné aj pre deti • na  vyhlásenú 

pláž Zlatni rat jazdí z  centra Bolu pravidelne 

turistický vláčik alebo lodné taxi • v  centre 

mesta množstvo obchodov, reštaurácií 

a barov • obchod s potravinami a pekáreň cca 

350 m 

Vybavenie: výborná domáca reštaurácia • 

bazén 7×3,5 m • terasa a lehátka na opaľovanie 

• vonkajšia terasa s možnosťou posedenia pri 

domácom víne • parkovisko pre hostí • bazén 

• WiFi • parkovanie pri dome • gril na terase • 

cca 250 m 4 ihriská na loptové hry (zadarmo) 

• veľký tenisový areál s  viac ako 20 kurtmi 

cca 1,5 km • bohatý výber vodných športov 

na pláži • potápanie

Služby za  poplatok: klimatizácia (5 EUR/deň 

- splatné na  mieste) • malé domáce zviera 

do 8 kg (10 EUR/deň - splatné na mieste)

Ubytovanie: štúdia pre 2 os. na  poschodí 

- izba s  2 oddelenými lôžkami, vybavený 

kuchyn. kútik s chladničkou, balkón, kúpeľňa/

WC, klimatizácia • 2 štúdia pre 2 os. v podkroví 

na 3. poschodí, spoločná terasa s nádherným 

výhľadom na  more, na  priestrannej terase 

spoločná kuchynka (4platničkový sporák + 

rúra, drez), každé štúdio s vlastným vchodom 

z terasy, chladnička, kúpeľňa/WC, klimatizácia 

• apt. pre 3, 4 alebo 4+1 os. - oddelená 

spálňa s  manžel. lôžkom, obývacia izba 

s  rozkl. pohovkou až pre 2 os., kompletne 

vybavený kuchyn. kútik s  chladničkou a  so 

4platničkovým sporákom a  rúrou, kúpeľňa/

WC, možnosť prístelky pre 5. os. (vhodné pre 

dieťa), všetky apt. majú balkón s  priamym 

alebo bočným výhľadom na more a sú na 1., 

2. alebo 3. poschodí, niektoré apt. vybavené 

klimatizáciou (za príplatok)

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

štúdio pre 2 osoby na poschodí 309 309 349 389 429 429 429 429 429 429 429 429 409 389 339 299

štúdio pre 2 osoby v podkroví 309 309 349 429 449 449 449 449 449 449 449 449 429 409 339 299

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 5 os. 449 449 519 569 649 649 649 649 649 649 649 649 639 559 489 429

apartmán pre 4 osoby v podkroví 559 559 679 779 819 819 819 819 819 819 819 819 799 759 669 549

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok večere alebo polpenzia) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 

EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

MOŽNOSTI OBSADENIA

BEZ STRAVY

POLPENZIA za príplatok 

VEČERE za príplatok 

raňajky formou bufetu 
a servírované večere 

servírované večere 

YTP276F

Apartmány Ana Bol      bez stravy, 
za príplatok večere alebo polpenzia

-

 cca 400 m od pláže 

 WiFi zadarmo

 10/11 nocí

 domáce zvieratá
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Poloha: cca 50-200 m od  kamienkovej pláže 

s pozvoľným vstupom do mora • starší hote-

lový komplex v  pokojnom prírodnom pros-

tredí • romantický výhľad na protiľahlý ostrov 

Korčula • v letovisku Perna, cca 4 km od centra 

Orebič • okolo hotela rozľahlý priestor zatie-

nený zeleňou 

Vybavenie: vstupná hala s  recepciou • trezor 

• spoločenská miestnosť s  TV • zmenáreň • 

reštaurácia • aperitív bar • café bar • obchod 

so suvenírmi • minimarket • možnosť parko-

vania • ihrisko na plážový volejbal

Služby za  poplatok: prihlasovací poplatok 

(3EUR/os./pobyt – splatné na mieste)

Ubytovanie: jednoducho vybavené 2lôžk. 

izby s  možnosťou prístelky, kúpeľňa/WC, 

niektoré orientované na  morskú stranu (prí-

stelka možná len v  izbách na  mor. stranu) • 

v 2lôžk. izbe môžu byť max 3 os. a v 2+1 max. 

4 os. z toho jedna os. do 12 rokov bez náro-

ku na lôžko • bungalovy pre 4 os. - 2 dvojlôžk. 

spálne, obytná miestnosť s  vybaveným ku-

chynským kútom, kúpeľňa/WC, balkón/tera-

sa, možnosť prístelky

Pre deti: menšie ihrisko 

Poloha: cca 50 m od kamienkovej, kamenistej 

pláže • cca 700 m od centra mesta Orebič

Vybavenie: celkovo zrekonštruovaný a  mo-

dernizovaný hotel v  borovicovom lesíku • 

klimatizovaná reštaurácia • bar • tanečná te-

rasa • TV miestnosť • veľká terasa s výhľadom 

na more • bazén pre dospelých aj deti so slad-

kou vodou • predaj suvenírov

Služby za poplatok: tenisové kurty • prenájom 

loďky a kajaku • stolný tenis

Ubytovanie: hotel: klimatizované 2lôžk. izby 

veľmi pekne vybavené, kúpeľňa/WC, telefón, 

SAT/TV • Typ 2+2 - 2lôžk. spálňa a ďalšia miest-

nosť s 2 lôžkami • depandance: 1-2lôžk. izby, 

kúpeľňa/WC, SAT/TV, telefón, balkón, mož-

nosť prístelky • štúdia pre 2 os.: 2 lôžka • apt. 

pre 4 os.: spálňa s 2 lôžkami a obytná miest-

nosť s  2 lôžkami • apt. pre 5 os.: dve 2lôžk. 

spálne a denná miestnosť s 1 lôžkom • všet-

ky typy -  kuchynský kút, kúpeľňa/WC, SAT/TV, 

telefón, balkón/terasa

Pre deti: volejbalové ihrisko • detské ihrisko • 

stolný tenis • detský bazén • detská postieľka 

(za poplatok)

Poznámka: izbu 1/2+2 je nutné obsadiť 4 oso-

bami, hostia AI nosia náramok

Hotel a bungalovy Komodor   

Hotel   , depandance   a apt. Bellevue   

hotel: polpenzia, za príplatok all inclusive, 
bungalovy: bez stravy, za príplatok polpenzia 

hotel a depandance: polpenzia, 
za príplatok all inclusive, apt.: bez stravy

YTQ276F

YBE276F
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MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 50-200 m 
  od pláže

 cca 50 m od pláže

  all inclusive 
  za príplatok

  klimatizácia 
  v cene

 pre rodiny

NOVINKA

NOVINKA

POLPENZIA za príplatok  

POLPENZIA  

ALL INCLUSIVE za príplatok 

ALL INCLUSIVE za príplatok 

raňajky formou bufetu 
a večera servírované menu

raňajky a večere formou 
bufetu

plná  penzia formou bufe-
tu, neobmedzené množ-
stvo čapovaných nápojov 
(pivo, biele a červené víno, 
domáce alkoholické nápo-
je, šťavy), popoludňajšie 
občerstvenie, káva

plná penzia formou bufetu

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej hotelovej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 199 239 239 239 289 289 289 289 289 289 289 239 239 199 199 179

1. dieťa 0-12 rokov 119 149 149 149 169 169 169 169 169 169 169 149 149 119 119 109

1. dieťa 0-12 rokov na pevnom lôžku 179 219 219 219 259 259 259 259 259 259 259 219 219 179 179 159

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok all inclusive) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta 

FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej hotelovej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 249 249 329 329 389 389 389 389 389 389 389 389 329 329 249 249

3. osoba 189 189 239 239 289 289 289 289 289 289 289 289 239 239 189 189

1. dieťa 0-7 rokov bez nároku na lôžko ZADARMO

1. dieťa 0-12 rokov 129 129 169 169 199 199 199 199 199 199 199 199 169 169 129 129

1. dieťa 0-12 rokov na pevnom lôžku 129 129 169 169 199 199 199 199 199 199 199 199 169 169 129 129

1. a 2. dieťa 0-12 rokov v oddelenej izbe 129 129 169 169 199 199 199 199 199 199 199 199 169 169 129 129

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu pri hotelovom ubytovaní (za príplatok all inclusive) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je 

uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie pri apartmánovom ubytovaní • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/

deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « JUŽNÁ DALMÁCIA « Orebič/Orebič – Perna

/ / / /

/ / / /
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Poloha: cca 80 m od  kamienkovej pláže 

s  betónovými platňami • hotelový komplex 

ukrytý v zeleni v romantickom zálive ostrova 

Korčula • príjemné kúpanie a čisté more • cca 

2 km od  historického centra mesta Korčula 

s obchodmi, barmi a reštauráciami

Vybavenie: hotelové pavilóny Begonia 

a  Čempres** (staršie vybavenie, telefón 

a  balkón) • pavilóny Jasmin a  Cedar*** 

(po  renovácii, SAT/TV) • apartmány ** 

umiestnené v  poschodových bungalovoch  

• v  centrálnej budove recepcia • reštaurácia 

• bar • TV miestnosť • výťah • klimatizovaná 

spoločenská miestnosť • vonkajší bazén 

s morskou vodou • internetový kútik

Služby za  poplatok: tenisové kurty • stolný 

tenis • minigolf 

Ubytovanie: hotel pavilóny: modernizované 

izby*** pre 2 os. s  možnosťou prístelky, 

kúpeľňa/WC, fén, minibar, balkón, SAT/TV 

• 2lôžkové izby** s  možnosťou  prístelky, 

kúpeľňa/WC, balkón, telefón,  starší nábytok • 

apt. pre 4 os. - denná miestnosť s kuchynským 

kútom s 2 prístelkami (formou rozkladacieho 

gauča), spálňa s  manželským lôžkom • apt. 

pre 5 os. - 3lôžková spálňa, denná miestnosť 

s 2 prístelkami • apt. pre 6 os. - 2 x dvojlôžková 

spálňa a  denná miestnosť s  2 prístelkami, 

vždy kúpeľňa/WC, kuchynský kút, SAT/TV,  

balkón/terasa

Pre deti: detská časť bazénu

ALL INCLUSIVE: plná penzia formou 

bufetových stolov, popoludňajšie 

občerstvenie 16.00-17.00 hod., miestne 

alkoholické a nealkoholické nápoje 10.00-

23.00 hod.

Poloha: cca 50 m od  kamienkovej a  kamenistej 

pláže • cca 5 min. chôdze od centra mesta Korču-

la v borovicovom háji • hotelový komplex s 2 pavi-

lónmi a centrálnou budovou 

Vybavenie: recepcia v centrálnej budove • zmená-

reň • reštaurácia • trezor • kaviareň • TV miestnosť 

• bar • obchod so suvenírmi • disko bar • viacúče-

lové ihrisko

Služby za poplatok: lehátka a slnečníky • tenisové 

kurty • stolný tenis

Ubytovanie: 2lôžkové ** izby - nerenovované, tele-

fón, kúpeľňa/WC • 2lôžkové *** izby -  renovované, 

telefón, SAT/TV, kúpeľňa/WC, možnosť prístelky,  

balkón

Pre deti: ihrisko na loptové hry • animačný program

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej hotelovej izbe ** 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 229 229 259 259 259 329 329 329 329 329 329 329 259 259 229 229

3. osoba 169 169 189 189 189 239 239 239 239 239 239 239 189 189 169 169

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov  119 119 129 129 129 169 169 169 169 169 169 169 129 129 119 119

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 119 119 129 129 129 229 229 229 229 229 229 229 129 129 119 119

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu pri hotelovom ubytovaní (za príplatok obedy alebo all inclusive) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň 

(ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu •  zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie pri apartmánovom ubytovaní • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/

deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej nerenovovanej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 289 289 329 329 329 409 409 409 409 409 409 409 329 329 289 289

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 149 149 169 169 169 289 289 289 289 289 289 289 169 169 149 149

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • all inclusive • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « JUŽNÁ DALMÁCIA « Korčula

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE

PLNÁ PENZIA 
a ALL INCLUSIVE 
za príplatok 

hotel: raňajky formou 
bufetu a večera výberom 
z menu a šalátový bufet 

plná penzia formou bufetu, 
miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje, pivo, 
víno, káva, stolný tenis, 
aerobik, lukostreľba, po-
žičiavanie vodných bicyk-
lov, 2× týždenne tanečné 
večery, rodinné disko, bar 
otvorený 10.00-22.00 hod, 
animačný program pre deti 
a dospelých

hotel: raňajky formou 
bufetu a večera výberom 
z menu a šalátový bufet 

YRE276F

CH
O

RV
ÁT

SK
O

Hotel      /   a apt. Bon Repos    

Hotel Park    

hotel: polpenzia, plná penzia a all inclusive 
za príplatok, apt.: bez stravy

all inclusive

/ / / -

/ / /

 cca 80 m od pláže 

  all inclusive 
  za príplatok

 pre rodiny s deťmi

 cca 50 m od pláže 

  all inclusive 
  v cene

YLR276F
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Poloha: cca 250 m od  kamienkovej pláže • 

neďaleko dubrovníckeho Starého Mesta • 

na pobreží polostrova Babin Kuk • uprostred 

zelených borovíc a olivovníkov • kúsok od his-

torického centra • v  bezprostrednej blízkosti 

autobusová zastávka • bezplatné parkovisko 

• výhľad do  zeleného parku alebo na  krásne 

modré more a pláž 

Vybavenie: snack bar • reštaurácia • bar pri ba-

zéne • recepcia • výťah • kúrenie • úschovňa 

batožiny • vonkajší bazén - sezónne • spolo-

čenské priestory • služba prania a  žehlenia • 

zmenáreň • obchod so suvenírmi • turistické 

informácie • fax/kopírka • špeciálne diétne 

menu

Ubytovanie: dvojlôžkové klimatizované izby 

• internet • telefón • SAT/TV • minibar • písací 

stôl • trezor • kúpeľňa • vaňa/sprcha • fén 

Pre deti: tenisový kurt • stolný tenis • cyklis-

tika • bowling • potápanie • minigolf • detská 

postieľka 

Hotel Tirena     polpenzia 

YTQ276F

CH
O

RV
ÁT

SK
O

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 250 m 
  od pláže

  klimatizácia 
  v cene

NOVINKA

POLPENZIA 

raňajky a večere formou 
bufetu

/ /

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý 559 689 689 689 689 839 839 839 839 839 839 836 836 836 839 839

3. osoba 449 559 559 559 559 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679

1. dieťa 0-2 roky bez nároku na lôžko a stravu ZADARMO

1. dieťa 2-12 rokov 289 349 349 349 349 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429

1. dieťa 2-12 rokov na pevnom lôžku 389 489 489 489 489 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú 

službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Chorvátsko « JUŽNÁ DALMÁCIA « Klek/Dubrovník

Poloha: cca 180 m od  kamienkovej pláže • 

apartmány a  bungalovy v  obci Klek • cca 

100 m od  centra  • cca 40 m od  tenisových 

kurtov 

Vybavenie: v  hlavnej budove 4 apt. a  recep-

cia • 23 bungalovov • strážené parkovisko pre 

osobné autá a autobus • veľká letná kuchyňa 

s pecou ,veľký SAT/TV, výčap, gril • fén, žehlič-

ku a  trezor možné vyžiadať na  recepcii • ne-

ďaleko futbalového ihriska • tenisové ihrisko • 

stolný tenis • osoba na prístelke zadarmo 

Služby za  poplatok: internet na  recepcii • 

malé domáce zvieratá (5 EUR/deň - splatné 

na  mieste) • prenájom slnečníkov, vodných 

bicyklov, lodí a kajakov na pláži

Ubytovanie: apt. pre 4-5 osôb (40 m²) - spál-

ňa s  manželským lôžkom • denná miestnosť 

s  rozkladacím gaučom pre 2 osoby s  mož-

nosťou prístelky alebo detskej postieľky • 1x 

týždenne výmena posteľnej bielizne • 3x týž-

denne výmena uterákov • vybavený kuchyn-

ský kút s  jedálenským stolom a  chladničkou 

• kúpeľňa/WC • terasa • TV/SAT • klimatizácia 

v cene • každý s vlastným vchodom

Pre deti: minigolf • detské ihrisko • detská po-

stieľka zadarmo 

Apartmány Bonaca     bez stravy, 
za príplatok raňajky, obedy, večere

YBK276F

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 180 m od pláže

  klimatizácia 
  v cene

 domáce zvieratá 

RAŇAJKY, OBEDY, 
VEČERE na mieste 
za príplatok

BEZ STRAVY

-

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

apartmán pre 4-5 osôb pri obs. až 5 os. 619 719 779 779 779 779 779 619 539 429 359 359

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • spotrebu vody, plynu, el. energie (ak nie je uvedené inak) 

• služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.
Cena zájazdu nezahŕňa: stravovanie (za príplatok raňajky, obedy alebo večere) • vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • transfer do letovísk na ostrovoch a lístky na loď/trajekt (ak nie je uvedené inak) • komplexné cestovné poistenie 

1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené za štúdio/apartmán v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



Kalábria nazývaná tiež „Perla južného Talian-

ska“ tvorí najjužnejší výbežok Apeninského 

polostrova a  je príslovečnou „špičkou talian-

skej čižmy“. Patrí k výnimočným regiónom Ta-

lianska, nielen pre svoj dosiaľ prevažne poľ-

nohospodársky ráz, ale najmä pre panensky 

nedotknutú prírodu, nádherné pieskové pláže 

i romantické plážičky a more, ktoré je považo-

vané za jedno z najčistejších v Európe. Členité 

pobrežie ideálne pre potápanie sa nachádza 

v oblasti Capo Vaticano na západnom Tyrhén-

skom pobreží, kým východné Iónske pobrežie 

ponúka úžasné podmienky napríklad na  sur-

fovanie. Vnútrozemie je hornaté - končia tu 

Apeniny - na severe regiónu v masíve Monte 

Pollino s najvyšším vrcholom vo výške takmer 

2300 m.n.m. Podnebie Kalábrie je príjemné 

a teplé od apríla do októbra, pričom od mája 

do júla sa teplota vzduchu pohybuje okolo 30 

°C, v júli a v auguste siaha k 35 °C. Kalábria po-

Výlety z oblasti Praia a Mare, Scalea a San-

ta Maria del Cedro:

Lodný výlet k ostrovu Dino - 3 až 4 hodinový 

výlet

Nezabudnuteľným zážitkom vašej dovolen-

ky bude aj lodný výlet k ostrovu Dino, ktorý 

je súčasťou letoviska Praia a Mare. Trasa vedie 

zo Scaley smerom k pláži mestečka San Nico-

la Arcella, kde navštívite známu jaskyňu Arco 

Magno, prestávka v Arco Magno aj s kúpaním 

trvá cca 30 min. Následne budete pokračovať 

k ostrovu Dino, kde navštívite Leviu a Azúro-

vú jaskyňu.

Diamante - poldenný výlet

Autobusový výlet do  perly Tyrhénskeho po-

brežia - historického mestečka Diamante. Trasa 

vedie pozdĺž pobrežia Riviera dei Cedri do Dia-

mante, ktoré je známe najmä pestovaním fe-

feróniek. V  septembri sa tu každoročne koná 

feferónkový festival. Mestečko zdobia aj násten-

né maľby “Murales“, ktorých autormi sú umelci 

z celého sveta. Miestne pobrežie je atraktívne aj 

vďaka neďalekému ostrovu Cirella, s dominan-

tou - kaplnkou cca 200 m nad morom.

Pompeje - celodenný výlet

Antické rímske mesto Pompeje bolo zniče-

né v roku 79 n.l. dodnes aktívnou sopkou Ve-

zuv (1281 m.n.m). Prechádzka areálom - gla-

diátorské cely, divadlo, odeón, nevestinec 

a mnoho ďalších zaujímavých pamiatok, vrá-

tane odliatkov tiel obetí katastrofy. Príležitosť 

vidieť sopku Vezuv týčiacu sa nad stovežatým 

Neapolom.

Rafting na rieke Lao

Cesta zo Scalea vedie cez Papasidero, kde za-

čína Národný park Pollino a  pokračuje k  jas-

kyni Grotta del Romina. Kúsok za ňou začína 

rafting. Všetko potrebné vybavenie je v cene 

(kombinéza, vesta, prilba, topánky). Zjazd je 

dlhý 12 km. 

Sicília  - celodenný výlet

Taormina je jedno z  najmalebnejších a  tu-

risticky najpríťažlivejších miest Talianska. Už 

francúzsky spisovateľ Maupassant napísal, že 

toto miesto je obrazom, na  ktorom nájdete 

všetko, čo bolo na Zemi stvorené pre potechu 

oka, duše a fantázie. K založeniu Taorminy in-

špirovala Kartágincov v roku 396 p.n.l. strate-

gicky výhodná poloha vysoko nad morom, 

na  hore Monte Tauro s  nádherným výhľa-

dom na dymiaci vrchol Etny, na azúrové more 

a pobrežie neďalekej Kalábrie. Staviteľskému 

umeniu Grékov Taormina vďačí za  najkrajšie 

prírodné divadlo na  svete z  3.storočia p.n.l., 

ktoré je po  amfi teátri v  Syrakúzach druhým 

najväčším. Osobité kúzlo majú aj taorminské 

uličky, vyhliadkové terasy a hlavná promená-

da Corso Umberto. Súčasťou výletu je aj hodi-

nová zastávka v mestečku Giardini Naxos spo-

jená s kúpaním v Iónskom mori.

Kalábria
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ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy 

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy 

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  15 079 km2

 - časový posun: 

  0 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk:   

  taliančina

 - trvanie letu: 

  cca 1 hod. 45 min.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky 

   hovoriaci

K
A

LÁ
BR

IA
Taliansko

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

Santa Maria del Cedro

Ricadi

Briatico

Vezuv
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núka nielen more a pláže, ale aj historické mes-

tečká, pamiatky či turistiku v troch národných 

parkoch: Pollino, Parco Nazionale della Ca-

labria a Parco Nazionale dell‘ Aspromonte.  

Za  návštevu určite stojí malebné mestečko 

Tropea, týčiace sa na skale nad morom, žijúce 

čulým turistickým životom, s miestnymi ulička-

mi lákajúcimi k prechádzke najmä večer, kedy 

tu môžete nakúpiť rôzne suveníry a  vstrebať 

neopakovateľnú atmosféru. Odporúčame však 

aj návštevu mnohých ďalších miest, ako sú na-

príklad Scilla, Stilo, Reggio di Calabria, Scalea, 

Amantea , Vibo Valentina, Gerace, Locri alebo 

aj hlavného mesta regiónu, ktorým je Catan-

zaro. Kalábria je tiež dokonalou základňou pre 

lodné výlety na  Liparské ostrovy či pre výlet 

na neďalekú Sicíliu, do atraktívneho mestečka 

Taormina alebo na sopku Etna. Pobyt v sever-

nej časti regiónu poskytuje príležitosť vydať sa 

do susednej Kampánie, napríklad na návštevu 

jedinečných antických Pompejí.

Okrem najnavštevovanejšej oblasti Kalábrie 

- Capo Vaticano, je u dovolenkárov veľmi ob-

ľúbenou aj tzv. Cédrová riviéra (Riviera dei 

Cedri) s viac ako päť kilometrov dlhou plážou, 

azúrovým morom a viacerými letoviskami. Na-

chádza sa tu aj jeden z najväčších aquaparkov 

v  južnom Taliansku – Aqua Fans. Neopome-

nuteľnou skúsenosťou je však aj typická ka-

lábrijská kuchyňa, charakteristická napríklad 

využitím pálivých papričiek, domácich údenín, 

syrov, fantastickej odrody červenej cibule,  na-

kladanej zeleniny a  samozrejme aj čerstvých 

rýb a darov mora. K tomu jedinečný dezert Tar-

tuff o alebo tradičné miestne vína...

V Kalábrii si jednoducho každý príde na svoje. 

Praia a Mare

Atraktívne letovisko na  Tyrhénskom pobreží 

severnej Kalábrie  s takmer 5 km dlhou piesko-

vo-kamienkovou plážou.  Jeho výstižný názov 

- v preklade Pláž pri mori - tak len zdôrazňuje 

podstatu lokality, ktorú z východnej strany le-

mujú hory a od mora jej dominuje  pláže sa do-

týkajúci ostrov Dino, na ktorom podľa legiend 

pristál sám Odyseus. Mestečko však okrem 

rozmanitých príležitostí na  oddych pri vode 

a vodné športy, vrátane jedného z najväčších 

aquaparkov v  južnom Taliansku,  ponúka aj 

historické pamiatky, pobrežnú promenádu, 

kultúrne a spoločenské vyžitie, trhy, obchodíky 

a reštaurácie s tradičnou kuchyňou. 

Transfer z letiska: cca 2 hod. 

 Scalea 

Známe turistické stredisko, jedno z najväčších 

v  tejto oblasti, ponúka turistom neobyčajne 

pôvabné pobrežie a doposiaľ neznečistené 

more. Stará časť mestečka Scalea má prekrás-

ne historické jadro s malebnými uličkami, kos-

tolmi a historickými budovami. Pre milovníkov 

potápania a vodných športov sú tu zaujímavé 

miesta ako morské dno ostrova Cirella alebo 

útesy Fiuzzi. Na pláži sú požičovne vodných bi-

cyklov, malých lodiek, na ktorých je možné na-

vštíviť ostrov Dino. 

Transfer z letiska: cca 1 hod. 45 min.  

Santa Maria del Cedro 

Pobrežie letoviska je súčasťou „Riviera dei 

Cedri“ - pomenovanej po  cédroch, ktoré sa 

v tejto oblasti pestujú.  Mestečko sa nachádza  

medzi Scaleou a  starobylou perlou Tyrhén-

skeho pobrežia - mestom Diamante.  Ponúka 

historické centrum, mnoho reštaurácií, barov, 

kaviarní a  obchodov a  spĺňa tak očakávania 

návštevníkov  k  pohodovému prežitiu dovo-

lenky. Miestne pieskovo-kamienkové pláže 

majú jedinečné balneologické účinky a ich pri-

bližne 8 kilometrová dĺžka  nabáda k romantic-

kým prechádzkam.  

Transfer z letiska: cca 1hod. 45 min. 

Briatico  

Pôvodne rybárske mestečko na  pobreží Tyr-

hénskeho mora, nazývanom Pobrežie bohov 

a brána do oblasti Capo Vaticano. Patrí medzi 

miestne dobre vybavené letoviská s  čistým 

morom a peknými  pieskovými plážami, ktoré 

sa striedajú s  kamenistými úsekmi, ohraniče-

nými skaliskami vstupujúcimi do  mora. Mes-

tečko však vie, napriek zemetraseniam ktoré 

ho v  minulosti ničili, ponúknuť aj rad histo-

rických pamätihodností, ako napríklad ruiny 

stredovekého hradu, pobrežné strážne veže 

La Roccheta a Torre Sant‘ Irene, opustené sta-

ré mesto či pozostatky rímskej nekropoly a kú-

peľov. 

Transfer z letiska: cca 50 min.

Capo Vaticano - Ricadi   

Je nádherná prírodná oblasť neďaleko popu-

lárneho historického mestečka Tropea, ktorá 

návštevníkov uchváti svojimi romantickými 

zátokami s  piesočnatými plážami, prudkými 

skalnatými útesmi, krištáľovo čistým morom 

a  pôsobivým výhľadom na  ostrov Stromboli. 

Členité pobrežie v  oblasti Capo Vaticano po-

núka ideálne lokality na  potápanie v Tyrhén-

skom mori.  

Transfer z letiska: cca 60 až 90 min.

Možnosti dopravy:

- letecky priamo z Bratislavy do Lamezia Terme 

- individuálnou dopravou (pobyty sobota - so-

bota)

- autokarom zo Slovenska (pobyty sobota - so-

bota) 

Liparské ostrovy - celodenný výlet

Loďou navštívite 3 nádherné sopečné ostrovy 

Lipari, Vulcano a Stromboli. Na ostrove Lipari 

absolvujete prechádzku historickým mestom 

Lipari alebo sa môžete zúčastniť fakultatívnej 

okružnej jazdy klimatizovaným autobusom 

pozdĺž celého ostrova s  českým sprievod-

com, ktorá zahŕňa 2 zastávky s  ochutnávka-

mi miestnych špecialít. Na  Vulcane môžete 

využiť liečivý kúpeľ na plážach zo sopečného 

piesku.

Scalea - poldenný výlet 

Návšteva historického centra a miestnych tr-

hov.

Maratea - poldenný výlet

Výlet do historického mestečka presláveného 

druhou najväčšou  sochou Krista na svete. 

Aquapark AQUA FANS v Praia a Mare – jeden 

z najväčších aquaparkov v južnom Taliansku.

Výlety z oblasti Briatico a Ricadi:

Nočné Stromboli - poldenný výlet

Loďou navštívite ostrov Stromboli, ktorý 

je známy predovšetkým svojim stále čin-

ným vulkánom. Jeho činnosť prebieha v  15 

minútových intervaloch. Príjazd na  ostrov 

v  popoludňajších hodinách, prechádzka, 

pláže s  čiernym sopečným pieskom, príleži-

tosť na večeru a potom sa za tmy presuniete 

na more na miesto nazývané Sciara del Fuoco, 

odkiaľ je možné pozorovať  sopečné erupcie.

Tropea - poldenný výlet 

Návšteva  historického mestečka - "Perly Ka-

lábrie".

Liparské ostrovy - celodenný výlet (program 

uvedený v predchádzajúcom texte)

Sicília  - celodenný výlet (program uvedený 

v predchádzajúcom texte)

 
OCHUTNAJTE

miestna pizza 

a cestoviny 

napr. Pizza 

calabrese con 

tonno (s tuniakom)

kalábrijské 

antipasto 

nakrájaná pikantná 

saláma, šunka, 

v olivovom oleji 

nakladaná zelenina 

so salámou, syr 

frittura di paranza

pečené ryby 

a dary mora 

(napr. grilovaný 

mečúň s medovou 

omáčkou)

kalábrijské vína 

nap. Ciro (patrí 

k najstarším 

odrodám na svete),  

Pollino, Donnici

syry

napr. Caciocavallo 

Silano, Crotonese, 

Caprino 

d´Aspromonte

Peperoncini, 

chilli papričky 

a feferónky 

súčasť mnohých 

špecialít, 

považované 

za afrodiziakum 

(s humorom ako 

Viagra Calabrese)

červené cibule 

z oblasti Tropea

Cipolla di Tropea, 

známa vysokou 

kvalitou

dezert tartuffo

zmrzlinová guľa 

posypaná orechmi 

a čokoládou, 

s náplňou vo vnútri 

(napr. nugátovou)
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Taliansko

Letoviská

Fantastická ponuka autobusovej dopravy do Kalábrie 

za mimoriadne ceny priamo zo Slovenska: 

Scalea – Santa Maria del Cedro – Cirella: 125 EUR/os.

Pizzo Calabro -  Briatico – Marina di  Zambrone - Parghelia – Ricadi : 135 EUR/os.

Nástupné miesta: 

BA, TT, NR – zadarmo,  NZ, KN, TO, PN, PE –7 EUR/os., TN, ZH, PD – 9 EUR/os., BB, ZV, ZA, 

MT – 11 EUR/os.

Pri nástupných miestach za poplatok si CK FIRO-tour vyhradzuje právo zmeniť nástupné 

miesto na Bratislava, Trnava alebo Nitra v prípade, že pre ostatné nástupné miesta sa príhlási 

menej ako 10 osôb.

Príplatok za spojenie dvoch turnusov –  30 EUR/osoba
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Poloha: pri pláži z jemných kamiekov a štrku 

• pri takmer pláže sa dotýkajúcom ostrove 

Dino • len cca 700 od mestečka Praia a Mare, 

kam sa dostanete peši po promenáde priamo 

z hotela a môžete si každý večer užívať večer-

nú atmosféru jedného z  najznámejších leto-

vísk v Kalábrii, s bohatou históriou a jedineč-

nou polohou • v  bezprostrednom susedstve 

aquaparku • cca 130 km od  letiska Lamezia 

Terme

Vybavenie:  recepcia s nepretržitou prevádz-

kou • bufetová reštaurácia • snackbar • bar • 

záhrada • slnečná terasa • výťah • úschovňa 

batožiny • obchody • tenisový kurt • sauna • 

fi tnes centrum • herňa • solárium • kúpeľné 

a wellness centrum • masáže • biliard • stolný 

tenis • vírivka • turecký/parný kúpeľ • kanoe • 

potápanie • vonkajší bazén • krytý bazén (se-

zónne otvorený)

Služby za  poplatok: súkromné parkovisko 

- garáž (10 EUR/deň) • detská postieľka (50 

EUR/týždeň) • služby wellness a fi tnes centra

Ubytovanie: 345 izieb vo viacerých prepoje-

ných budovách • jednolôžkové, dvojlôžkové, 

trojlôžkové izby aj rodinné izby • moderne 

a veľmi vkusne zariadené a priestranné izby • 

izby Classic (25 m²): manželská posteľ (na vy-

žiadanie oddelené lôžka) s možnosťou prístel-

ky • klimatizácia • SAT/TV • rádio • bezplatné 

vysokorýchlostné WiFi pripojenie • kúpeľňa/

WC • fén • telefón • minibar • trezor • balkón  

• rodinné izby Family - 3 až 4lôžkové v jednej 

miestnosti (30 m²): manželská posteľ a  2 sa-

mostatné lôžka alebo na vyžiadanie 4 samo-

statné lôžka • klimatizácia • SAT/TV • rádio • 

telefón • bezplatné vysokorýchlostné WiFi 

pripojenie • kúpeľňa/WC • fén • minibar • tre-

zor • balkón • rodinné izby Family Plus - 4lôž-

kové v 2 prepojených miestnostiach (40 m²): 

2x manželská posteľ (na vyžiadanie oddelené 

lôžka) • klimatizácia • SAT/TV • rádio • telefón • 

bezplatné vysokorýchlostné WiFi pripojenie • 

kúpeľňa/WC • fén • minibar • trezor • balkón • 

domáce zvieratá nie sú povolené • k dispozícii 

sú aj odhlučnené izby a izby zariadené pre te-

lesne postihnutých 

 

Pre deti: detské ihrisko • aquapark v susedstve 

hotela • detský klub Firáčik

Hotel Borgo di Fiuzzi       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

raňajky, obed, večera 
podávané formou 
bufetových stolov, nápoje 
počas obeda a večere: 
voda perlivá a neperlivá, 
pivo, víno, nealkoholický 
nápoj alebo džús; bar 
BARACUDA pri bazéne 
otvorený 10.00-23.00 
hod.: 1x alkoholický  a 1x 
nealkoholický koktail - 
podávaný z džbánov;  
1x národný likér alebo 
vodka alebo limoncello - 
minimálne 2 likéry spolu; 
džús, čapované pivo, víno, 
pomarančový nápoj a cola, 
voda perlivá a neperlivá; 
kaviareň  (káva, capuccino, 
latte macchiato, káva 
s mliekom, čaj); 10.00-
11.30 hod. ovocie a slané 
pochúťky, 16.00-18.00 hod.: 
pizza + ovocie alebo šalát 
+ hranolky; plážový servis: 
2 lehátka a slnečník/izba, 
športové zariadenia, WiFi

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

Taliansko « KALÁBRIA « Praia a Mare

/ / / /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

JIU275F

NOVINKA
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Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 859 1059 1099 1059 1099 1059 1099 899

zľava 25% do 31.01.2013 644,25 794,25 824,25 794,25 824,25 794,25 824,25 674,25

zľava 20% do 28.02.2013 687,20 847,20 879,20 847,20 879,20 847,20 879,20 719,20

3. osoba na prístelke 809 959 1029 959 1029 959 1029 759

4. osoba v rodinnej izbe 719 859 899 859 899 859 899 759

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov v rodinnej izbe 529 539 569 539 569 539 569 499

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 559 699 799 799 799 799 799 799 799 799 799 759 599

zľava 25% do 31.01.2013 419,25 524,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 569,25 449,25

zľava 20% do 28.02.2013 447,20 559,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 607,20 479,20

3. osoba na prístelke 549 709 759 759 759 759 759 759 759 759 759 709 589

4. osoba v rodinnej izbe 549 729 799 799 799 799 799 799 799 799 799 729 599

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov v rodinnej izbe 399 399 459 459 459 459 459 459 459 459 459 399 399

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Lamezia Terme - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 559 559 599 599 599 599 599 599 599 599 599 559 559

3. osoba na prístelke 429 429 459 459 459 459 459 459 459 459 459 429 429

4. osoba v rodinnej izbe 509 509 539 539 539 539 539 539 539 539 539 509 509

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke  99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

2. dieťa 2-12 rokov v rodinnej izbe 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • all inclusive • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) •  služby delegáta FIRO-tour • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: dopravu • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

1. DIEŤA
ubytovanie a strava 
LEN ZA 99 EUR 
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Poloha: cca 50 m od  súkromnej hotelovej  

pláže s  jemným aj hrubým štrkom • priamo 

v novej časti turistami obľúbeného letoviska 

Scalea  na pobreží Tyrhénskeho mora • v blíz-

kosti reštaurácie, bary a obchody • cca 300 m 

od  historického centra mestečka s  úzkymi 

uličkami, palácmi, kostolmi a  normanským 

hradom • cca 10 km od populárneho ostrova 

Dino • cca 120 km od letiska Lamezia Terme

Vybavenie: recepcia • reštaurácia • bar • spo-

ločenská miestnosť s TV • internetový kútik  • 

WiFi pripojenie • terasa s posedením • záhrada 

• plážový volejbal  • požičovňa kanoe • bazén 

• plážový servis (slnečník a  2 plážové kreslá) 

zadarmo • animačné programy • parkovisko

Služby za poplatok: internet pri recepcii • mi-

nibar v izbe typu Borgo (7 EUR/deň) • práčov-

ňa 

Ubytovanie: 45 izieb • 2-4lôžkové izby typov 

Riviera a Borgo • manželská posteľ s poscho-

dovou posteľou • kúpeľňa/WC • klimatizácia 

• TV • telefón • trezor • fén • barová chladnič-

ka (za  poplatok len v  type Borgo) • balkón • 

izby Riviera majú výhľad na more • izby Borgo 

majú výhľad do  centra • domáce zvieratá sú 

povolené (len malé a na vyžiadanie, za popla-

tok 50 EUR/pobyt)

 

Pre deti: detská postieľka (na  vyžiadanie) • 

detská časť bazénu • detský kútik v hotelovej 

záhrade • opatrovanie detí (na vyžiadanie)
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Poloha: cca 50-200 m od  pláže z  jemného 

a  hrubého štrku • na  pobreží Tyrhénskeho 

mora • apartmány typu trilo Mare (cca 50 m 

od pláže) • hotel a apartmány typu trilo Monte 

a typu bilo v 2 poschodových budovách (cca 

200 m od pláže) • priamo v centre Santa Maria 

del Cedro • v hlavnej budove: recepcia, hotelo-

vé izby a apartmány typu bilo • v okolí reštau-

rácie, bary, pizzérie a  obchody • cca 16 km 

od aquaparku v Praia a Mare a ostrova Dino • 

cca 120 km od letiska Lamezia Terme

Vybavenie: hotel aj apartmány po  komplet-

nej rekonštrukcii • apartmány však nemajú 4* 

• v  hl. budove: recepcia, reštaurácia, bar, TV 

miestnosť , výťah • súkromné parkovisko • ba-

zén • plážový volejbal • aqua aerobik • strečing 

• vodné bicykle • kanoe • stolný tenis • šípky • 

animácie 

Povinné poplatky (splatné na  mieste): klubo-

vá karta pri hotelovom ubytovaní (15 EUR/os./

týždeň, deti do 3,99 zadarmo):  bazén 01.06.-

14.09., animačný program 01.06.-14.09., plážo-

vý servis (slnečník a 2 lehátka/izba) • klubová 

karta pri apartmánovom ubytovaní (15 EUR/

os./týždeň, deti do  3,99 zadarmo):  klimatizá-

cia, bazén 01.06-14.09., animačný program 

01.06.-14.09., záverečné upratanie, plážový 

servis (slnečník a 2 lehátka/apt.) • vratná kaucia 

50 EUR/apartmán

Ubytovanie: hotelové izby 2-4lôžkové (v prípa-

de potreby 3-4lôžkovej je poskytnutý apart-

mán typu bilo), kúpeľňa/WC, klimatizácia, TV, 

telefón, izby môžu mať malý balkón či malú te-

rasu, alebo len okná (treba spresniť pri rezervá-

cii) • pekne a  prakticky zariadené apartmány: 

bilo 4 - obývacia izba s kuchyňou a rozklada-

cím lôžkom, izba s  manželskou posteľou, kú-

peľňa/WC, klimatizácia, TV, terasa • trilo 6 Mon-

te - obývacia izba s  kuchyňou a  rozkladacím 

lôžkom, izba s  manželskou posteľou, izba s  2 

lôžkami, kúpeľňa/WC, klimatizácia, TV, balkón 

• trilo 6 Mare - obývacia izba s kuchyňou a roz-

kladacím lôžkom, izba s manželskou posteľou, 

izba s 2 lôžkami, kúpeľňa/WC, klimatizácia, TV, 

balkón • domáce zvieratá nepovolené

Hotel Talao     

MOŽNOSTI OBSADENIA 

MOŽNOSTI OBSADENIA 

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

kontinentálne raňajky 
podávané formou bufetu - 
mlieko, káva, cappuccino, 
čaj, džúsy, sucháre, maslo, 
džem, jogurty, cornfl akes, 
croisant; servírovaná 
večera - výber z 3 druhov 
jedál  1. chodu a 2. chodu, 
bez nápojov

 cca 50 m od pláže

 plážový servis
  zadarmo

 cca 50-250 m 
  od pláže

Taliansko « KALÁBRIA « Scalea/Santa Maria del Cedro

/ / /  

 -  

IRW275F

polpenzia, 
za príplatok plná penzia

JUC275F

polpenzia, bez stravy, 
za príplatok plná penzia

NOVINKA

navyše servírovaný obed 
- výber z 3 druhov jedál  
1. chodu a 2. chodu, bez 
nápojov

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 419 419 479 479 549 549 549 749 749 549 479 479 419

3. osoba na prístelke 319 319 359 359 419 419 419 559 559 419 359 359 319

4. osoba na prístelke 319 319 359 359 419 419 419 559 559 419 359 359 319

1. dieťa 2-12 a 2. dieťa 2-3 roky na prístelke  199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 229 229 259 259 299 299 299 399 399 299 259 259 229

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok plná penzia) • pobytovú 

taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 329 329 369 369 369 479 479 689 689 689 479 329 329

3. osoba na prístelke 249 249 279 279 279 359 359 519 519 519 359 249 249

4. osoba na prístelke 249 249 279 279 279 359 359 519 519 519 359 249 249

1. a 2. dieťa 2-4 roky na prístelke  49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1. a 2. dieťa 4-12 rokov na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v apartmáne bez stravy 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

bilo 4 359 359 459 459 459 649 649 1 479 1 479 1 479 459 359 299

trilo 4-6 s výhľadom na hory 389 389 489 489 489 689 689 1 519 1 519 1 519 489 389 339

trilo 4-6 s výhľadom na more 439 439 529 529 529 719 719 1 539 1 539 1 539 529 439 379

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • stravovanie podľa typu ubytovania • pobytovú 

taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Gandhi     a rezidencia Gandhi

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

kontinentálne raňajky 
formou bufetu - mlieko, 
káva, cappuccino, 
kamilkový čaj, džúsy, 
chlieb, sucháre, maslo, 
džem, jogurty, cornfl akes, 
keksy, croisanty; večere 
servírované - výber z 2 
druhov jedál 1. chodu a 2. 
chodu, čapovaná voda

navyše servírovaný 
obed - výber z 2 druhov 
jedál 1. chodu a 2. chodu, 
čapovaná voda a víno
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Poloha: priamo pri súkromnej pieskovej pláži 

Baia di Riaci • s panoramatickou polohou me-

dzi útesmi  v azúrovom mori Tyrhénskeho po-

brežia • cca 3,5 km od historického mestečka 

Tropea  - „Perly Kalábrie“ • cca 60 km od letiska 

Lamezia Terme

Vybavenie: typická južanská architektúra • re-

cepcia • reštaurácia • bar • piano bar • aerobik • 

kanoe • vodné bicykle • v susedstve potápač-

ské centrum s inštruktormi: kurzy a prenájom 

výstroja • plážový servis (1 slnečník 2 lehátka/

izba) • parkovisko

Služby za poplatok: detská postieľka (10 EUR/

deň, nutné rezervovať vopred)

Povinné príplatky (splatné na mieste): klubo-

vá karta (plážový servis - slnečník a  2 lehát-

ka/izba, kanoe, miniklub, piano bar, aerobik) 

12.06. - 10.09.: 20 EUR/os./týždeň, 10 EUR/deti    

4 - 10 rokov/týždeň, deti do 4 rokov zadarmo

Ubytovanie: elegantne zariadené a priestran-

né 2-4lôžkové izby • kúpeľňa/WC • fén • klima-

tizácia • TV • telefón • minichladnička • trezor 

• balkón (poschodie) alebo terasa (prízemie) • 

domáce zvieratá nepovolené

Pre deti: detská postieľka • animácie pre deti 

4 - 10 rokov

Poloha: cca 40 - 300 m od pieskovej pláže po-

brežia Tyrhénskeho mora, jednej z najkrajších 

v oblasti Capo Vaticano • apartmány a hote-

lové izby cca 40 m od pláže, alebo apartmány 

a aparthotel v depandancii cca 300 m od plá-

že • priamo pri jednej z najkrajších pláží (Baia 

di Grotticelle) v oblasti Capo Vaticano • obklo-

pený stredomorskou vegetáciou a palmami • 

cca 9 km od historického mestečka Tropea  - 

„Perly Kalábrie“ • cca 65 km od letiska Lame-

zia Terme

Vybavenie:  recepcia • 2 bary • reštaurácia s te-

rasou s výhľadom na Liparské ostrovy a Sicí-

liu • bazén s  hydromasážou • súkromná pláž 

so slnečníkmi a lehátkami • animačné progra-

my v hlavnej sezóne • vodné bicykle • trezor 

na recepcii • prenájom auta/motorky • parko-

visko • súkromná pláž so slnečníkmi a  lehát-

kami  

Služby za  poplatok: WiFi pripojenie (v  bare 

a reštaurácii) • internetový kútik • práčovňa (4 

EUR/pranie) • stolný tenis (3 EUR/hodina)

Povinné príplatky (splatné na  mieste): 15 

EUR/os./týždeň - 1 slnečník a 2 plážové kres-

lá pre 1 apartmán/izba, kanoe 30 min. denne, 

vodný bicykel  1 hod. denne, stolný tenis 1 

hod. denne • povinná vratná kaucia 100 EUR/

apt./izba • záverečné upratanie 25 EUR/apart-

mán (okrem kuch. kúta – ten musia klienti 

odovzdať uprataný)

Ubytovanie: 2-4 lôžkové hotelové izby (cca 

25 m²): kúpeľňa/WC, klimatizácia, fén, SAT/TV, 

telefón, trezor, minichladnička • apartmány - 

bilo 2/4: obývacia izba s 2 lôžkami a kuchyn-

ským kútom, 1 izba s  manželským lôžkom, 

kúpeľňa/WC, SAT/TV, ventilátor, veranda so 

stolom a  stoličkami, bez výhľadu na  more • 

trilo 4/6: obývacia izba s 2 lôžkami a kuchyn-

ským kútom, 1 izba s manželskou posteľou, 1 

izba s 2 lôžkami, kúpeľňa/WC, SAT/TV, venti-

látor, veranda so stolom a stoličkami, bez vý-

hľadu na more • domáce zvieratá sú povolené 

len pri apartmánovom ubytovaní (za  popla-

tok 40 EUR/pobyt)

Pre deti: detské ihrisko pri pláži • miniklub • 

detská postieľka do 3 rokov (5 EUR/deň)

MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA

/ / / /

hotelová izba

/ /

bilo 2/4 -

trilo 4/6 -

Taliansko « KALÁBRIA « Ricadi
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IFN275F

 priamo pri pláži

 cca 40 - 300 m 
  od pláže

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

kontinentálne raňajky for-
mou bufetu - mlieko, káva, 
cappuccino, kamilkový 
čaj, džúsy, chlieb, sucháre, 
maslo, džem, jogurty, corn-
fl akes, keksy, croisanty; 
večere servírované – výber 
z 3 druhov jedál 1. a 2. 
chodu, predjedlo, obloha a 
ovocie formou bufetu, ½l 
minerálky a ¼l vína/osoba

navyše servírovaný obed – 
výber z 3 druhov jedál 1. a 
2. chodu, predjedlo, obloha 
a ovocie formou bufetu, ½l 
minerálky a ¼l vína/osoba

formou bufetu

Hotel Borgo di Riaci      polpenzia, 
za príplatok plná penzia

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 429 539 539 539 539 539 739 739 989 989 739 739 429

3. osoba na prístelke 319 399 399 399 399 399 549 549 729 729 549 549 319

4. osoba na prístelke 319 399 399 399 399 399 549 549 729 729 549 549 319

1. a 2. dieťa 2-4 roky na prístelke  199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

1. a 2. dieťa 4-10 rokov na prístelke 239 289 289 289 289 289 389 389 519 519 389 389 239

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok plná penzia) • pobytovú 

taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 479 479 479 479 649 649 649 789 889 789 649 479 479

3. osoba na prístelke 389 389 389 389 519 519 519 629 699 629 519 389 389

4. osoba na prístelke 339 339 339 339 459 459 459 549 619 549 459 339 339

1. dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

1. a 2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 259 259 259 259 349 349 349 419 469 419 349 259 259

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v apartmáne bez stravy 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

bilo 2-4 pri pláži 769 769 769 769 899 899 899 1 309 1 669 1 309 899 769 769

trilo 4-6 pri pláži 959 959 959 959 1 079 1 079 1 079 1 529 1 899 1 529 1 079 959 959

bilo 2-4 v depandancii 459 459 459 459 739 739 739 1 129 1 499 1 129 739 459 459

trilo 4-6 v depandancii 509 509 509 509 889 889 889 1 269 1 729 1 269 889 509 509

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • stravovanie podľa typu ubytovania • pobytovú 

taxu (ak nie je uvedené inak) • posteľnú bielizeň (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour alebo asistenčnú službu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: vratnú kauciu (ak nie je uvedené inak) • dopravu • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

polpenzia, 
za príplatok plná penziaHotel a rezidencia Eden      

IBR275F

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

kontinentálne raňajky for-
mou bufetu - mlieko, káva, 
cappuccino, čaj, džúsy, 
chlieb, sucháre, maslo, 
džem, jogurty, cornfl akes, 
keksy, croisanty; večere 
servírované – výber z 3 
druhov jedál 1. a 2. cho-
du, predjedlo, obloha a 
ovocie formou bufetu, bez 
nápojov

navyše servírovaný obed – 
výber z 3 druhov jedál
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži na pobre-

ží Tyrhénskeho mora • v malebnej zátoke pat-

riacej hotelu • depandancie cca 250-300 m 

od pláže • cca 15 km od historického mesteč-

ka Tropea • cca 12 km od mestečka Pizzo Ca-

labro • cca 25 km od pobrežia Capo Vaticano • 

cca 45 km od letiska Lamezia Terme

Vybavenie: villagio je rozdelené na  centrál-

nu časť – reštauráciu a  hotelové izby a  suity 

Turchese v  stredomorskom štýle (cca 10 m 

od  pláže) a  depandanciu v  koloniálnom štý-

le, kde sa nachádzajú hotelové izby Smeral-

do a  bazén s  hydromasážou (od  pláže cca 

250-300 m) • recepcia • reštaurácia s  výhľa-

dom na more • bar • bar pri bazéne • bazén • 

jacuzzi • aqua aerobik • plážový volejbal  • ka-

noe • vodné bicykle • chytanie rýb • potápač-

ské centrum s inštruktormi na hotelovej pláži: 

multi-level kurzy a  prenájom výstroja • plá-

žový servis (slnečník, lehátko a plážové kres-

lo) zadarmo do  08.09. • animačné programy 

• parkovisko

Služby za poplatok: plážový servis (slnečník , 

lehátko a  plážové kreslo) od  08.09. (15 EUR/

deň) 

Ubytovanie: 68 izieb z toho 19 izieb je priamo 

pri pláži a 49 v depandancii • izby Turchese - 

monocamera – 2-4lôžkové: vedľa centrálnej 

budovy a s výhľadom na more, 3. lôžko alebo 

poschodová posteľ  •  Suite Turchese - 2lôž-

kové:  priamo nad recepciou a  s  výhľadom 

na more • Suite Turchese – bicamera -  4lôž-

kové:  3. a  4. lôžko ako poschodová posteľ • 

hotelové izby Smeraldo - monocamera - v de-

pandancii: 2-4lôžkové (izba s  manželskou 

posteľou a s 1 lôžkom alebo 2 lôžkami) • kú-

peľňa/WC • fén • klimatizácia • TV • telefón • 

minibar • trezor  • balkón (1. posch.) alebo te-

rasa (prízemie) • domáce zvieratá sú povole-

né (len malé a na vyžiadanie, za poplatok 50 

EUR/pobyt) • izby pre telesne postihnutých

 

Pre deti: detská postieľka (na  vyžiadanie, 8 

EUR/noc) • detská časť bazénu • detský kútik 

• miniklub (deti od 4 do 10 rokov)

K
A

LÁ
BR

IA
 

Villaggio Hotel San Giuseppe      

MOŽNOSTI OBSADENIA 

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

kontinentálne raňajky, 
podávané formou bufetu; 
servírovaná večera na 
základe výberu z jedálneho 
lístka, bez nápojov

kontinentálne raňajky, 
podávané formou bufetu; 
servírované obed a  
večera na základe výberu 
z jedálneho lístka, bez 
nápojov

 priamo pri pláži

Taliansko « KALÁBRIA « Briatico

/ / /  

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

JSG275F

polpenzia, 
za príplatok plná penzia

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1119 1209 1299 1439 1799 1879 1529 1029

zľava 25% do 31.01.2013 839,25 906,75 974,25 1079,25 1349,25 1409,25 1146,75 771,75

zľava 20% do 28.02.2013 895,20 967,20 1039,20 1151,20 1439,20 1503,20 1223,20 823,20

3. osoba na prístelke 859 909 979 1069 1329 1389 1139 789

4. osoba na prístelke 859 909 979 1069 1329 1389 1139 789

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 449 429 449 429 449 429 449 429

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 449 429 449 429 449 429 449 429

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 729 729 909 909 909 909 1139 1139 1389 1389 1139 909 909

zľava 25% do 31.01.2013 546,75 546,75 681,75 681,75 681,75 681,75 854,25 854,25 1041,75 1041,75 854,25 681,75 681,75

zľava 20% do 28.02.2013 583,20 583,20 727,20 727,20 727,20 727,20 911,20 911,20 1111,20 1111,20 911,20 727,20 727,20

3. osoba na prístelke 579 579 709 709 709 709 869 869 1039 1039 869 709 709

4. osoba na prístelke 579 579 709 709 709 709 869 869 1039 1039 869 709 709

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Lamezia Terme - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Termíny pobytov na 7 nocí vlastnou dopravou 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 479 479 639 639 639 639 839 839 1049 1049 839 639 639

3. a 4. osoba na prístelke 359 359 479 479 479 479 619 619 769 769 619 479 479

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na prístelke  199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

Cena zájazdu zahŕňa: 7/14 nocí vo vybranej kapacite (predĺženie pobytu na 14 nocí je súčet dvoch termínov na 7 nocí) • polpenziu (za príplatok plná penzia) • pobytovú taxu (ak nie je uvedené inak) • služby delegáta FIRO-tour  •  zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.z.

Cena zájazdu nezahŕňa: dopravu • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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MOŽNOSTI OBSADENIA

/ / / /

NOVINKA

Poloha: priamo pri súkromnej pláži s bielym 

pieskom a skalnými útesmi • v oblasti Capo 

Vaticano s nádherným výhľadom na Strom-

boli a Liparské ostrovy • cca 10 km od turis-

ticky veľmi atraktívneho mestečka Tropea • 

cca 3 km od mestečka San Nicolo di Ricadi • 

cca 65 km od letiska Lamezia Terme

Vybavenie:  recepcia • lobby • reštaurácia 

• bar • piano bar • plážový bar (zároveň aj 

ako a´la carte reštaurácia s  ľahkým obedo-

vým menu za poplatok na mieste) • 2 zasa-

dacie miestnosti • práčovňa • bazén s mor-

skou vodou  a  integrovaným soláriom • 2 

tenisové kurty • multifunkčné športové ih-

risko • veľké Thalassoterapeutické wellness 

centrum s celým radom procedúr  a´la carte 

ale aj komplexných programov:  3 bazény 

- vonkajší bazén s  morskou vodou a  2 ba-

zény v SPA za poplatok, aromatické sprchy 

a  kúpele,  hammam kúpele, vírivé kúpele, 

bahenné kúpele, zábaly z  morských rias, 

sauna, rozmanité druhy masáží a ďalšie re-

laxačné techniky, relaxačná zóna, fitness 

centrum (posiľňovňa, pilates, step, aerobik, 

aquagym), Beauty kozmetické centrum • sl-

nečníky, lehátka a osušky  pri bazéne • plá-

žový servis - slnečník, 2 lehátka/izba • soft 

animačný program (piano bar) • 2 parkovis-

ká 

Služby za  poplatok: osvetlenie tenisového 

kurtu • viaceré športové aktivity a  proce-

dúry v  rámci Thalasso centra • požičovňa 

bicyklov • potápačské centrum (cca 4 km 

od hotela) • windsurfing • katamaran

Ubytovanie: 121 izieb s  moderným a  mi-

nimalistickým dizajnom • štandardné izby 

typu Classic s  možnosťou 1 prístelky (30 

m²) • kúpeľňa/WC • fén • klimatizácia • SAT/

TV • minibar (za poplatok) • trezor • telefón 

• balkón alebo terasa s výhľadom do záhra-

dy alebo s čiastočným výhľadom na more • 

za  príplatok a  na  vyžiadanie izby Superior  

a izby Junior Suite s možnosťou 2 prísteliek 

(3. a  4. lôžko je rozkladací gauč, alebo prí-

stelka) • izby pre telesne postihnutých

 

Pre deti: miniklub (deti 4-10 rokov) • young 

club (mládež 11-17 rokov) v  talianskom ja-

zyku • detská postieľka (na  vyžiadanie, za-

darmo pre deti do 3 rokov)

Taliansko « KALÁBRIA « Ricadi

JUX275F
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 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 wellness

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky a večere formou 
bufetu v hlavnej reštaurácii

raňajky a večere formou 
bufetu v hlavnej reštaurá-
cii; servírovaný obed na 
základe výberu z jedálneho 
lístka, bez nápojov

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Capovaticano Thalasso Resort and Spa        polpenzia, 
za príplatok plná penzia

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 2139 2159 2349 2499 3559 2829 2229 1849

zľava 25% do 31.01.2013 1604,25 1619,25 1761,75 1874,25 2669,25 2121,75 1671,75 1386,75

zľava 20% do 28.02.2013 1711,20 1727,20 1879,20 1999,20 2847,20 2263,20 1783,20 1479,20

3. osoba na prístelke 2039 2059 2249 2399 3459 2729 2129 1749

1. dieťa do 3 rokov bez nároku na služby 99 99 99 99 99 99 99 99

1. a 2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 1049 1049 1139 1209 1669 1349 1089 919

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1389 1389 1609 1609 1609 1609 1659 2389 2389 2389 1609 1389 1389

zľava 25% do 31.01.2013 1041,75 1041,75 1206,75 1206,75 1206,75 1206,75 1244,25 1791,75 1791,75 1791,75 1206,75 1041,75 1041,75

zľava 20% do 28.02.2013 1111,20 1111,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1327,20 1911,20 1911,20 1911,20 1287,20 1111,20 1111,20

3. osoba na prístelke 1289 1289 1509 1509 1509 1509 1559 2289 2289 2289 1509 1289 1289

1. dieťa do 3 rokov bez nároku na služby 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

1. a 2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 699 699 799 799 799 799 949 1139 1139 1139 799 699 699

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Lamezia Terme - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



Sardínia je často nazývaná Karibikom Stredo-

moria pre až neskutočne priezračné more v ne-

spočetných odtieňoch modrej a zelenej farby, 

vďaka ktorému je tak obdivovaná a vyhľadá-

vaná. CK FIRO-tour vám ponúka pobyty na 

tom pobreží ostrova, ktoré umožňuje užiť 

si tie najkrajšie pláže Sardínie a pravdepo-

dobne aj celého Talianska. Sardínia je druhým 

najväčším ostrovom nielen Talianska, ale celého 

Stredozemného mora. Panuje tu klasické stre-

domorské podnebie s  horúcim a  väčšinou su-

chým letom (3 mesiace tu takmer neprší), kedy 

priemerné teploty sa na okrajoch sezóny pohy-

bujú v približnom rozmedzí  22-26 °C a v hlavnej 

sezóne okolo 28-29 °C, čo umožňuje príjemne 

strávenú letnú dovolenku. Je tu k  videniu veľ-

mi rozmanitá a často nedotknutá príroda, ktorá 

od marca do mája hrá všetkými farbami. Oficiál-

nym znakom ostrova je kvetina - pivonka.

Sardínia je autonómnym regiónom Talianskej 

Barbagia a Cala Luna - celodenný výlet

Ráno navštívite miestny najkrajší horský ná-

rodný park Barbagia považovaný za  „srdce 

Sardínie“. Bohatá tisícročná história je ucho-

vaná medzi úbočiami s  prameňmi pitnej  

vody a vôňou byliniek.

V  mestečku Mamoiada navštívite múzeum  

tradičných karnevalových masiek a s tradícia-

mi Sardov sa zoznámite aj v meste  Orgosolo, 

v ktorom si obyvatelia na pôvodných zvykoch 

veľmi zakladajú. Pre mesto sú typické aj Mu-

rales - nástenné maľby. Popoludní nasleduje 

cesta pozdĺž pobrežia k zálivu Marina di Oro-

sei - „perle Sardínie“. Na pohodlných motoro-

vých člnoch sa preplavíte k zátoke Cala Luna, 

ktorej členité okolie je tvorené kúzelnými kra-

sovými jaskyňami a  ďalšími ľudoprázdnymi 

zátokami Cala Mariol a Cala Birzola. Príležitosť 

na  nezabudnuteľné kúpanie v  utajených zá-

tokách z fi lmu Robinson Crusoe a Madoninho 

klipu La Isla Bonita. Pri ceste späť vás môžu 

sprevádzať delfíny. 

Smaragdové zálivy  a súostrovie La Maddalena

Výlet popri pobreží Costa Smeralda vás pri-

vedie na  severovýchodný ostroh Sardínie, ku 

ostrovčekom Caprera a  San Stefano. Kultúr-

nym centrom súostrovia je práve mestečko La 

Maddalena, a vy budete môcť obdivovať jeho 

originalitu a  renesančnú architektúru. Príleži-

tosť na  nákup suvenírov. Komfortnou loďou 

sa poplavíte pozdĺž divokého pobrežia, uvidí-

te osamelé a belostné pieskové zálivy ostrovov 

Spargi a Santa Maria, v ktorých azúrových vo-

dách vás čaká kúpanie. Fantastickou lokalitou 

je lagúna Manto della Madonna, kde príroda 

stvárnila jedinečné panorámy pripomínajú-

ce Seychelské ostrovy. Posádka lode pre vás 

pripraví chutný obed. Nasleduje záverečná 

plavba okolo majáku Punta Sardegna a Capo 

D‘Orso a stihnete ešte aj zastávku v malebnom 

letovisku Baia Sardinia. 

 

Porto Cervo a Costa Smeralda

Nechajte sa očariť krásou prírody pobrežia 

ostrov Sardínia
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ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy 

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  24 090 km2

 - časový posun: 

  0 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk:   

  taliančina

 - trvanie letu: 

  cca 1 hod. 40 min.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky 

   hovoriaci

SA
RD

ÍN
IA

Taliansko

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

PALAU

OLBIA

NUORO

TORTOLI

CAGLIARI

ORISTANO

BOSA

ALGHERO

SARDÍNIA

Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

súostrovie 
LA MADDALENA

PORTO CERVO

SAN TEODORO

OROSEI
CALA GONONE

CAGLIARI

BAJA SARDINIA
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republiky so špeciálnym štatútom, ktorý jej za-

bezpečuje rozsiahlu politickú a administratívnu 

samostatnosť. Žije tu cca 1,6 milióna obyvate-

ľov, pre ktorých je hlavným jazykom taliančina 

(pôvodná sardínčina je už zriedkavá). Hlavným 

mestom ostrova je Cagliari, nachádzajúce sa 

na južnom pobreží.

Vzdialenosť od  talianskych brehov je takmer 

zhodná ako od  tuniských, najbližšie má ale 

k Francúzsku - od brehov najjužnejšieho mesta 

Korziky je vzdialená iba 15 km.

Rozmanitý povrch ostrova zaručuje, že si tu mi-

lovníci prírodných scenérií prídu vždy na svoje. 

Sardínia je zo štyroch pätín hornatá či kopco-

vitá, najvyššiu horu Punta La Marmora (1834 

m.n.m.) nájdete v  srdci ostrova v  pohorí Gen-

nargentu. Rieky majú skôr charakter bystrín, 

najvýznamnejšie z nich sú prehradené vodnými 

nádržami, ktoré vytvárajú rozľahlé sladkovodné 

plochy slúžiace na  zavlažovanie, ako zdroj pit-

nej vody a tiež na nich boli vybudované vodné 

elektrárne.

Zaujímavosťou je najrozsiahlejšia európska 

púšť, ktorá sa nachádza pri meste Oristano 

na  polostrove Sinise. Dĺžka pobrežia celkovo 

dosahuje 2400 km, väčšinou ide o útesy so zá-

livmi, najväčšie z nich sú: na severe záliv Golfo 

dell‘Asinara, na východe Golfo di Orosei, na juhu 

Golfo di Cagliari a na západe Golfo di Oristano.

Sardínia je obklopená množstvom ostrovov 

a  ostrovčekov, z  ktorých mnohé boli uznané 

za  národné parky: najvýznamnejšie sú Asina-

ra na  severozápade, San Pietro a  Sant‘Antioco 

na  juhu, Tavolara a  súostrovie La Maddalena 

na severovýchode.

Nesmieme v žiadnom prípade opomenúť vyni-

kajúcu miestnu gastronómiu - kombináciu mor-

ských špecialít s čerstvou zeleninou.

Costa Smeralda

„Smaragdové pobrežie“ je nielen všeobecne 

známe ako promenáda bohatých a  slávnych, 

ale aj pre svoje jedinečné pláže s bielym, často 

ružovkastým pieskom. Väčšie i  menšie pláže 

sa striedajú so skalnatými útesmi a  vytvárajú 

takmer 80 zátok, z ktorých mnohé, vzdialenej-

šie a idylicky nedotknuté, sú najlepšie dostupné 

loďou. Úchvatná je aj miestna príroda pre ktorú 

sú typické aj balvany nevšedných tvarov. Costa 

Smeralda tvorí severné pobrežie Sardínie s dĺž-

kou približne 55 km. 

Porto Cervo 

Malebné letovisko, ktoré je srdcom pobrežia 

Costa Smeralda, s najkrajšími plážami a krištáľo-

vo čistou a tyrkysovou vodou, ideálnymi na kú-

panie a šnorchlovanie.

Priľahlá marína je svetoznámym prístavom 

luxusných jácht a  aj preto tu môžete bežne 

stretnúť rôznych prominentov a celebrity. V ar-

chitektonicky zaujímavom centre sa okrem 

najkvalitnejších hotelov nachádza aj množstvo 

butikov, obchodov špičkových značiek a  ele-

gantných reštaurácií. Prístav je základňou pre 

lodné výlety na neďaleké súostrovie La Madda-

lena. 

Transfer z letiska v Olbii: cca 30 min.  

Baja Sardinia 

Atraktívne letovisko ponúkajúce okrem oddy-

chu aj množstvo aktivít a zábavy. Okrem reštau-

rácií, obchodíkov, barov a nočných barov, sa tu 

nachádza aj jeden z top diskoklubov v Európe 

„Ritual“, tiež populárny aquapark Aquadream 

a golfové ihrisko Pevero Golf Club. 

Transfer z letiska v Olbii: cca 30 min. 

Cala Gonone  

Mestečko na  východnom pobreží Sardínie, 

v zálive Golfo di Orosei, je súčasťou národného 

parku Gennargentu. Pláže s hrubším ružovkas-

tým pieskom a priezračné more sú považované 

za jedny z najkrajších v celom Stredomorí.  Me-

dzi najznámejšie pláže patria napr. Cala Luna, 

Cala Sisine, Cala Briola, Cala Mariola, Cala dei Ga-

bbiano. V samotnom Cala Gonone sú k dispozí-

cii obchody, reštaurácie, bary a ďalšie zázemie 

pre turistov, vrátane rôznych vodných športov. 

Transfer z letiska v Olbii: cca 1 hod.

Olbia

Je správnym strediskom severnej časti ostro-

va a má približne 50 tisíc obyvateľov. Je nielen 

jedným z najvýznamnejších talianskych prísta-

vov, ale nachádza sa tu aj medzinárodné letisko, 

ktoré je vstupnou bránou pre väčšinu turistov, 

ktorí chcú navštíviť predovšetkým sever Sardí-

nie. O  dávnej histórii mesta svedčia napríklad 

púnska nekropola, zvyšky starých hradieb, rím-

ske kúpele, románsky kostol Sv. Simplicia vybu-

dovaný zo žuly, atď. Pre panorámu Olbie je cha-

rakteristický mohutný ostrov Tavolara. V okolí sa 

nachádzajú rušné letoviská San Teodoro, Budo-

ni a Orosei a tiež jedna z najpopulárnejších bie-

lych pláží Sardínie - La Cinta. 

Costa Smeralda, ktorá sa snúbi s bohatstvom 

a luxusom letoviska Porto Cervo a vytvára tak 

jedinečné miesto na svete. Romantické uličky 

a zátišia, fantastické V.I.P. vily a jachty, do kto-

rých investovali najznámejšie celebrity a vplyv-

né osobnosti z  celého sveta. Panoramatická 

jazda so zastávkami na vyhliadkach, miestnom 

námestíčku, prechádzka prístavnou marínou 

a zaujímavá zastávka na ochutnávku syra Pe-

corino Sardo a likéru Mirto od súkromníka. 

Korzika

Výlet vás zavedie za  poznaním susedného 

francúzskeho ostrova. Korzika je považovaná 

za Maledivy Stredomoria a mestečko Bonifacio 

je jeho skutočným pokladom. Cestou budete 

môcť obdivovať fj ord tvorený bielymi útesmi, 

na ktorých sa toto historické mesto týči. Nasle-

duje návšteva jeho stredovekého centra s  ty-

pickými úzkymi uličkami, kostolmi a  slávnou 

Scala Aragonese. V  Bonifacio je aj turistický 

prístav s jachtami a nachádza sa tu množstvo 

obchodíkov a  reštaurácií. Môžete obdivovať 

starodávne hradby a maják, zastavíte na pôso-

bivej vyhliadke, odkiaľ je možné vidieť pobre-

žie Sardínie a  priľahlých ostrovov. Pri násled-

nom individuálnom voľne si môžete vybrať či 

budete pokračovať v prehliadke mesta, alebo 

uprednostníte kúpanie na  jednej z  nádher-

ných korzických pláží, alebo či radšej navštívite 

malebné mestečko Porto Vecchio.

 
OCHUTNAJTE

špeciality na ražni 

alebo grile

pomaly opekané 

mäso, zväčša 

s využitím 

borievkového 

dreva, napr. 

maialetto arrosto 

(prasiatko), agnello 

( jahňa),  capretto 

(kozliatko)

 

jedlá z rýb a darov 

mora 

napr. Orata (ryba 

grilovaná alebo 

pečená v soľnej 

kruste), ale aj 

miestne úpravy 

tuniaka, mečúňa 

a pod. 

miestne cestoviny 

odporúčame 

napr. Fregula con 

Arselle (s mušľami), 

Malloreddus  

(sardínske halušky 

s klobáskou, 

paradajkovou 

omáčkou,  

dochutené 

šafranom)

 

sardínske vína 

medzi najznámejšie  

vína ostrova patria 

červené Cannonau 

a aromatické biele 

Vermentino 

 

Mirto (bianco/

rosso)

likér vyrobený 

z myrty – z bobúľ 

(rosso) a z listov 

(bianco)

 

syry

napr. pecorino 

a ricotta

SA
RD

ÍN
IA

Taliansko

Letoviská
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Poloha:  pri pláži z  ružovkastého drobného 

štrkopiesku a cca 200 m od pláže (vilky Villag-

gio) • Tyrhénske more • v  zátoke Cala Gono-

ne, ktorá je súčasťou pobrežia Golfo di Orosei 

- jedného z najkrajších talianskych morských 

parkov, známeho aj vďaka najkrajším plážam 

a množstvu jaskýň, dostupných väčšinou len 

z mora • veľmi pekný areál s panoramatickou 

polohou • v letovisku Cala Gonone, cca 800 m 

od jeho centra • cca 6 km od Cala Luna - jed-

nej z najkrajších pláží Sardínie • cca 100 km 

od letiska Olbia

Vybavenie: rozľahlý komplex rozdelený 

na časti Hotel, Borgo a Villaggio • recepcia • 2 

reštaurácie • 3 bary (1 na pláži) •  spoločenská 

miestnosť • kongresové centrum • 2 bazény 

s morskou vodou • plážový volejbal • basket-

bal • stolný tenis • futbalové ihrisko • 2 teniso-

vé kurty • ihrisko na bocciu • diskotéka • am-

fi teáter • plážový servis (slnečník a  2 kreslá/

izba) • toalety na pláži • animačné programy • 

WiFi v lobby zadarmo • obchodíky so suvenír-

mi • nestrážené vonkajšie parkovisko

Služby za  poplatok: služby fi tnes/wellness 

centra (vrátane sauny, tureckého kúpeľa, ja-

cuzzi, masáží, kozmetiky) • vnútorné strážené 

parkovisko 

Ubytovanie: 50 izieb v časti Hotel a 300 izieb 

vo vilkách v  časti Villaggio • 2-4lôžkové izby 

v  časti Hotel, nachádzajúcej sa v  centre re-

zortu: kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, tele-

fón,  fén, minibar, trezor, terasa alebo veranda 

• 2-4lôžkové izby vo vilkách v časti Villaggio, 

nachádzajúcej sa v  zeleni pínií, olivovníkov 

a  oleandrov, prízemie alebo poschodie: kú-

peľňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, fén, 

minibar, trezor, terasa alebo veranda so zá-

hradným nábytkom • domáce zvieratá sú po-

volené (len malé a na vyžiadanie, poplatok 12 

EUR/deň)

Pre deti: detská postieľka (na  vyžiadanie, 8 

EUR/noc) • detská časť bazéna • miniklub (4-8 

rokov) • junior klub (9-12 rokov) 

Palmasera Village Resort      

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

raňajky, obed, večera 
podávané formou 
bufetových stolov, 
nápoje počas obeda 
a večere: voda perlivá 
a neperlivá, pivo, víno, 
nealkoholický nápoj alebo 
džús (reštaurácia Il Lago, 
klienti majú rezervovaný 
vlastný stôl), bar v blízkosti 
bazéna (nie ostatné 2 
bary) od 10.00-23.00 
hod.: 1x alkoholický a 1x 
nealkoholický koktail - 
podávaný z džbánov;  
1x miestny likér alebo 
vodka alebo limoncello - 
minimálne 2 likéry spolu; 
džús, čapované pivo, víno, 
pomarančový nápoj a cola, 
voda perlivá a neperlivá; 
kaviareň  (káva, capuccino, 
latte macchiato, káva 
s mliekom, čaj); 10.00-
11.30 hod. ovocie a slané 
pochúťky (napr. Chipsy 
a pod.); 16.00-18.00 hod.: 
pizza + ovocie alebo ryžový 
šalát + hranolky - vždy 2 
veci spolu; plážový servis: 
2 lehátka a slnečník/izba, 
využitie športovísk

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo 

 wellness

Taliansko « SARDÍNIA « Cala Gonone

/ / / /

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

JVD275F

NOVINKA

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013



69

all inclusive

SA
RD

ÍN
IA

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09.

Počet nocí v štandardnej izbe v časti Hotel alebo Villaggio 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 599 699 799 799 799 799 799 799 799 799 799 699 599

zľava 25% do 31.01.2013 449,25 524,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 524,25 449,25

zľava 20% do 28.02.2013 479,20 559,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 559,20 479,20

3. osoba na prístelke 509 589 659 659 659 659 659 659 659 659 659 589 509

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 369 409 449 449 449 449 449 449 449 449 449 409 369

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Olbia - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

www.fi rotour.sk
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Poloha: cca 100 m od pláže z jemného biele-

ho piesku • Tyrhénske more • v srdci pobrežia 

Costa Smeralda • obklopený zeleňou a mor-

skými zátokami • cca 2,5 km od mestečka Ma-

rina di Porto Cervo • cca 3,5 km od centra lu-

xusného letoviska Porto Cervo • cca 3,7 km od 

letoviska Baja Sardinia • cca 37 km od letiska 

Olbia

Vybavenie: 2poschodová budova hotela v ty-

picky sardínskom štýle • recepcia • reštaurá-

cia • 3 bary, z toho jeden v záhrade pri pláži 

• bazén s morskou vodou • plážový volejbal • 

veľká záhrada s vodnými kanálmi a mostíkmi • 

futbalové ihrisko • tenisový kurt • divadlo, kde 

sa počas sezóny organizujú večerné progra-

my • plážový servis (slnečník a 2 lehátka/izba) 

• animačné programy • stolný tenis • parkovis-

ko 

Služby za poplatok: wellness centrum • hote-

lové športoviská • vodné športy na pláži vráta-

ne potápania • golf v Pevero Golf Club 18jam-

kové ihrisko (vzdialený cca 6 km) 

Ubytovanie: 92 izieb z toho 8 suít • elegantne 

zariadené izby: Classic – 2lôžkové: kúpeľňa/

WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, minibar, tre-

zor, väčšina izieb má balkón •  Deluxe -  2lôž-

kové: sú priestrannejšie s možnosťou 3. lôžka, 

kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón,  

minibar, trezor, balkón s výhľadom na more • 

Suite – 2-4lôžkové:  manželská spálňa, obýva-

cia izba, kúpeľňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, te-

lefón, minibar, trezor, balíček služieb Prestige 

• domáce zvieratá nie sú povolené 

Pre deti: detská postieľka (na vyžiadanie, 25 

EUR/týždeň) • detská časť bazénu • miniklub 

• junior  klub

Hotel Le Palme      

MOŽNOSTI OBSADENIA 

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

interkontinentálne raňajky 
podávané formou bufetu, 
servírovaná večera na 
základe výberu z jedálneho 
lístka, zákusky, bez 
nápojov

Taliansko « SARDÍNIA « Porto Cervo

/ / /  

JUZ275F

polpenzia, 
za príplatok plná penzia

NOVINKA

interkontinentálne raňajky 
podávané formou bufetu, 
servírované obed a  večera 
na základe výberu z 
jedálneho lístka, zákusky, 
bez nápojov

SA
RD

ÍN
IA

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Classic 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1439 1439 1469 1659 1659 1759 2369 2369 2259 1659 1619 1399 1199

zľava 25% do 31.01.2013 1079,25 1079,25 1101,75 1244,25 1244,25 1319,25 1776,75 1776,75 1694,25 1244,25 1214,25 1049,25 899,25

zľava 20% do 28.02.2013 1151,20 1151,20 1175,20 1327,20 1327,20 1407,20 1895,20 1895,20 1807,20 1327,20 1295,20 1119,20 959,20

3. osoba na prístelke 1229 1229 1259 1419 1419 1499 2009 2009 1919 1419 1389 1209 1039

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 729 729 739 819 819 869 1129 1129 1079 819 809 709 629

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Olbia - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 

281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

 cca 100 m od pláže

 wellness
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Poloha:  pri verejnej pláži z jemného bieleho 

piesku • cca 3 min. chôdze od súkromnej plá-

že vybavenej slnečníkmi, lehátkami a barom 

Club Beach Snack •Tyrhénske more • atraktív-

na poloha v  zálive v  jednej z  najkrajších ob-

lastí na  pobreží Costa Smeralda • úplne po-

norený do  typickej stredomorskej vegetácie 

a  medzi ružové žulové skaly charakteristic-

ké pre túto oblasť • s  nádherným výhľadom 

na súostrovie La  Maddalena a záliv Arzache-

na • priamo v  letovisku Baja Sardinia s  pro-

menádou a  množstvom reštaurácií, barov, 

obchodov • cca 1 km od  supermarketu • cca 

1,5 km od  aquaparku Aquadream • cca 7 km 

od  centra luxusného letoviska Porto Cervo • 

cca 35 km od letiska Olbia

Vybavenie: recepcia • hlavná reštaurácia Bo-

uganville • a´la carte reštaurácia Miramare • 

americký bar na panoramatickej terase •  bar 

na terase pri pláži • bazén v hornej časti kom-

plexu Baja • plážový servis (slnečník a 2 lehát-

ka/izba) • konferenčná miestnosť • záhrada • 

WiFi v hale zadarmo 

Služby za  poplatok: internetový kútik • golf 

v Pevero Golf Club 18jamkové ihrisko (vzdia-

lený cca 14 km) • tenis v  Piccolo Tennis Club 

(vzdialený cca 500 m) • slnečníky a  lehátka 

na verejnej pláži • vodné športy na pláži

Ubytovanie: 2-4lôžkové izby Standard: kú-

peľňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, fén, minibar, 

balkón alebo terasa s výhľadom na more ale-

bo do  záhrady • izby Superior: priestrannej-

šie, obývací priestor, kúpeľňa/WC, klimatizá-

cia, SAT/TV, fén, minibar, trezor, balkón • izby 

Junior Suite: majú navyše balkón s výhľadom 

na more • domáce zvieratá sú povolené (len 

do 5 kg a na vyžiadanie, poplatok 30 EUR/noc)

 

Pre deti: detská postieľka vrátane stravy (22 

EUR/deň) • detská stolička v reštaurácii • pláž 

s pozvoľným vstupom do vody

MOŽNOSTI OBSADENIA

/ / / /

Taliansko « SARDÍNIA « Baja Sardinia

IHJ275F

 priamo pri pláži

POLPENZIA

raňajky formou americké-
ho bufetu so sladkými a 
slanými špecialitami, výber 
jogurtov, zelenina a ovocie, 
vajíčka; servírovaná večera 
na základe výberu z jedál-
neho lístka, bez nápojov 
(na vyžiadanie jedlo pre 
celiatikov)

Club hotel Baja Sardinia      polpenzia,
za príplatok plná penzia

SA
RD

ÍN
IA

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1289 1289 1349 1499 1499 1499 1589 1819 1729 1439 1289 1219 1069

zľava 25% do 31.01.2013 966,75 966,75 1011,75 1124,25 1124,25 1124,25 1191,75 1364,25 1296,75 1079,25 966,75 914,25 801,75

zľava 20% do 28.02.2013 1031,20 1031,20 1079,20 1199,20 1199,20 1199,20 1271,20 1455,20 1383,20 1151,20 1031,20 975,20 855,20

3. osoba na prístelke 1109 1109 1159 1289 1289 1289 1359 1559 1479 1239 1109 1059 929

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 659 659 689 749 749 749 789 889 849 729 659 629 569

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Olbia - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 

281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA
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Poloha: pri pláži z jemného bieleho piesku • 

Tyrhénske more • v lokalite Cala Granu  pri pô-

vabnej zátoke Cala Corallina • v srdci pobre-

žia Costa Smeralda • cca 2,5 km od mestečka 

Marina di Porto Cervo • cca 4 km od centra lu-

xusného letoviska Porto Cervo • cca 7,5 km od 

letoviska Baja Sardinia • cca 7,5 km od aqua-

parku Aquadream • cca 35 km od letiska Olbia

Vybavenie: rozľahlý komplex s elegantnou 

stredomorskou architektúrou, rozdelený do 

viacerých blokov zasadených do bujnej zele-

ne a systému vodných plôch a kaskád • patrí 

k najluxusnejším hotelom na Costa Smeral-

da • recepcia s halou • 2 reštaurácie s terasa-

mi • 2 bary s terasami • piano bar • 4 bazény 

(uprostred bazén s morskou vodou a hydro-

masážou) • luxusné wellness centrum (bazén 

so slanou vodou a hydromasážou, turecké kú-

pele, fínska sauna, fi tnes centrum, relaxačná 

zóna, masážne centrum, aromaterapia, koz-

metický salón) • beauty centrum • kongreso-

vé centrum • butiky • tenisový kurt • veľká zá-

hrada • heliport • plážový servis (1 slnečník, 2 

lehátka a osušky/izba) • vlastné drevené mólo 

pre pristávanie menších lodí ale využívané aj 

na opaľovanie

Služby za poplatok: golfové ihrisko (vzdialené 

len cca 1 km) • tenisový kurt (vzdialený cca 1 

km) • prenájom áut, mopedov a požičiavanie 

bicyklov • kurzy jazdy na koni • výlety helikop-

térou

Ubytovanie: 250 veľmi luxusných a priestran-

ných izieb • 2-4lôžkové izby Standard: kúpeľ-

ňa/WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, WiFi, fén, 

minibar, balkón alebo terasa s výhľadom na 

more (za príplatok) alebo do záhrady • 2-4lôž-

kové izby Deluxe: kúpeľňa s hydromasážnou 

vaňou/WC, klimatizácia, SAT/TV, telefón, WiFi, 

fén, minibar, balkón alebo veranda s výhľa-

dom na more alebo do záhrady • k dispozícii 

sú aj prepojené rodinné izby a izby zariadené 

pre telesne postihnutých

 

Pre deti: miniklub • stráženie detí • detská časť 

bazénu

Colonna Resort       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

POLPENZIA za príplatok

RAŇAJKY

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky formou bufetu;  
večere servírované na 
základe výberu z menu 
a´la carte, bez nápojov 

formou bufetu

raňajky a obedy formou 
bufetu;  večere servírované 
na základe výberu z menu 
a´la carte, bez nápojov 

 priamo pri pláži

 wellness

 golf

Taliansko « SARDÍNIA « Porto Cervo

/ / / /  

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

JNC275F

raňajky, 
za príplatok polpenzia, plná penzia

SA
RD

ÍN
IA

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1509 1619 1899 1899 1899 1899 2139 2719 2489 1789 1509 1409 1159

zľava 25% do 31.01.2013 1131,75 1214,25 1424,25 1424,25 1424,25 1424,25 1604,25 2039,25 1866,75 1341,75 1131,75 1056,75 869,25

zľava 20% do 28.02.2013 1207,20 1295,20 1519,20 1519,20 1519,20 1519,20 1711,20 2175,20 1991,20 1431,20 1207,20 1127,20 927,20

3. osoba na prístelke 1149 1229 1429 1429 1429 1429 1599 2019 1849 1349 1149 1079 899

4. osoba na prístelke 1149 1229 1429 1429 1429 1429 1599 2019 1849 1349 1149 1079 899

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Olbia - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • raňajky (za príplatok polpenzia alebo plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA
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1. deň: prílet z Bratislavy do  Olbie, mesta 

na severovýchode ostrova Sardínia, ktoré spá-

ja tento ostrov s Talianskom. Ide o  staroveké 

mesto a jeho názov je gréckeho pôvodu - pod-

ľa legendy bola Olbia založená Grékmi. Trans-

fer na  ubytovanie. Individuálne voľno, večera 

a nocľah.

2. deň: raňajky, odchod do mestečka Nuoro, 

ktoré je kultúrnym centrom Sardínie. Tu sa 

narodili významní umelci ako napr. Sebas-

tiano Satta a  Grazia Deledda (prvá talianska 

žena, ktorá získala Nobelovu cenu za literatúru 

v roku 1926), navštívime múzeum tejto slávnej 

spisovateľky a  tiež múzeum krojov. Návšteva 

mesta Orgosolo, tzv. mesta banditov, je zná-

me svojimi politickými nástennými maľbami 

zvanými „Murales“. Kvôli vysokej kriminalite 

bolo mesto prezývané aj „Mesto vrahov“. Pre-

jazd do Tortoli na  východnom pobreží Sardí-

nie, nocľah.

3. deň: raňajky, prejazd do  Tharrosu, histo-

rického mesta založeného Feničanmi, kde 

navštívime pamiatky obrovskej archeologic-

kej hodnoty (pozostatky kúpeľov, podzemné 

pohrebisko, fenický chrám s  obetiskom atď.). 

Prehliadka prístavného mesta Bosa, nachá-

dzajúceho sa pri ústí jedinej splavnej rieky 

ostrova, má úzke uličky a množstvo stredove-

kých budov - dóm z  15. storočia, kostol San 

Pietro, Castello di Serravalle. Nasleduje návšte-

va nádherného mestečka Alghero zo začiatku 

12. storočia, následne osídleného prisťahoval-

cami zo Španielska, vďaka čomu nadobudlo 

katalánsku atmosféru pre ktorú je prezývané aj 

Barceloneta. Očarí aj stredovekými hradbami, 

pôvabným historickým centrom s  početnými 

kostolmi a  záplavou malebných obchodíkov. 

Večera, nocľah.

4. deň: raňajky, prehliadka pôsobivého mes-

tečka Castelsardo, situovaného na mohutnej 

skale nad morom, s hradom a hradbami z 12. 

storočia. Ďalej si prezrieme tzv. Roccia dell‘ 

Elefante, mohutný lávový blok pripomínajúci 

slonie telo. Vnútri je vyhĺbená hrobka s  poh-

rebnou komôrkou. Santa Teresa di Gallu-

ra na  severe ostrova ponúka krásny výhľad 

na protiľahlý ostrov Korzika. Večera, nocľah.

5. deň: po raňajkách odchod do severozápad-

nej časti ostrova - Costa Smeralda (Smarag-

dové pobrežie) - najkrajšia časť ostrova s  de-

siatkami ostrovčekov s  nádhernými plážami 

a zátokami, fakultatívne výlet loďou na ostrov 

La Maddalena. Individuálne voľno na  kúpa-

nie. Večera, nocľah.

6. deň: raňajky, trajekt na Korziku do prístavu 

Bonifacio, výlet do Ajaccio - hlavného mesta 

ostrova (rodiska veľkého cisára Napoleona I.), 

prehliadka mesta. Poldenný výlet do  najkraj-

šej oblasti ostrova Calanche s  preslávenými 

červenými skalami - cca 3 hodinová pešia túra 

pobrežím alebo individuálne voľno na  pláži. 

Večera. Nocľah.

7. deň: raňajky, prehliadka prístavu Bonifacio 

- vyhľadávaného mesta na juhu ostrova týčia-

ceho sa na vápencových skalách nad morom, 

prehliadka starého mesta, individuálne voľno 

na kúpanie, v popoludňajších hodinách trajekt 

naspäť na Sardiniu. Presun na ubytovanie, ve-

čera a nocľah.

8. deň: raňajky, individuálne voľno na kúpanie 

a v závislosti od aktuálneho letového poriadku 

transfer na letisko a odlet do Bratislavy.

TO NAJLEPŠIE ZO SARDÍNIE A KORZIKY IPT

kód zájazdu termín cena EUR 

IPT175F01 16.06.-23.06.2013 1099

IPT175F02 08.09.-15.09.2013 1099

Minimálny počet účastníkov: 20. Zmena programu vyhradená. 

Cena zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava-Olbia-Bratislava • 

transfery z letiska do hotela a späť • dopravu autokarom podľa 

programu • 7 nocí v 2lôžkovej izbe v 3* hoteli s polpenziou • 

služby sprievodcu FIRO-tour • 3x služby miestneho sprievodcu • 

výlet loďou na ostrov La Maddalena • zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.z.

Fakultatívne príplatky: komplexné cestovné poistenie (1,60 

EUR/osoba/deň) • 1lôžková izba (327 EUR) • ostatné vstupy

  > POLPENZIA V CENE

NOVINKA
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To najlepšie zo Sardínie a Korziky  

Taliansko « POZNÁVACIE ZÁJAZDY

IPT175F

MOŽNOSTI OBSADENIA

 poznávací zájazd

/

  ODLETY

 • z Bratislavy

Olbia • Nuoro • Tortoli • 
Alghero • Santa Teresa 
• Maddalena • Ajaccio • 
Bonifacio

NAŠE CENY SÚ KONEČNÉ

VIANOČNÁ ZĽAVA 10% 
do 31.12.2012

EXTRA ZĽAVA +2% 
PRE STÁLYCH KLIENTOV

NOVOROČNÁ ZĽAVA 8% 
do 31.01.2013



Okruh ostrovom

Celodenný výlet autobusom, loďou a dreveným 

vláčikom cez západné pobrežie Sierra De 

Tramuntana do nádhernej zátoky Sa Calobra a 

priesmyku Torrente de Pareis. 

Dračia jaskyňa

Poldenný výlet do kvapľových jaskýň Cuevas 

Drach návšteva prístavu Porto Cristo a mesta 

Manacor, kde sa vyrábajú umelé malorské perly 

(návšteva továrne). 

Palma-Valldemossa

Celodenný výlet do hlavného mesta Palma 

(prehliadka katedrály) a malebnej dedinky v 

horách, ktorú preslávila svojou návštevou známa 

dvojica F. Chopin a G. Sandová.

Marineland

V tomto zábavnom parku môžete obdivovať 

neuveriteľné vystúpenia tuleňov, delfínov a 

papagájov. Nachádza sa v Portal Nous nad 

piesočnou plážou cca 1,5 hod. cesty z východného 

pobrežia. Výlet je vhodný nielen pre deti, ale i pre 

dospelých. 

Aquacity v El Arenal

Vodný areál, raj šmykľaviek, toboganov a ďalších 

vodných atrakcií, bazénov s umelými vlnami, 

reštauráciami, barmi obklopený subtropickou 

vegetáciou. Týmto parkom nepohrdnú ani 

dospelí. 
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Prírodná krása, priaznivé podnebie i kultúrne 

bohatstvo sú neodmysliteľne späté s najväčším 

z Baleárskych ostrovov. Malorka je dovolenkový 

„raj pod slnkom“. Mnohí dovolenkári milujú 

Malorku kvôli bohatým športovým, zábavným 

a poznávacím možnostiam: vodné parky, 

delfi nárium, zábavné centrá, bohatá ponuka 

barov, diskoték a nočných klubov, rozmanitá 

ponuka vodných športov, podmienky pre 

cestnú a horskú cyklistiku, tenis, golf (13 

golfových ihrísk), jazdu na koni a i. 

Okrem rozľahlých, pozvoľna sa zvažujúcich 

pieskových pláží, posiatych palmovými hájmi 

či strmých pobrežných úsekov, padajúcich z 

úžasných výšok, ponúka pobrežie Malorky 

i nespočetné množstvo malých zátok, 

oddelených od seba skaliskami alebo 

kamenistými útesmi, vybiehajúcich do mora. 

Neváhajte spoznať tento ostrov a jeho tajomné 

zákutia.

ostrov Malorka

74

Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy 

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

INFORMÁCIE
 - časový posun: 

  0 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk:  

  španielčina, 

  hovorí sa tu aj 

  lokálnym 

  dialektom tzv. 

  mallorqui

 - trvanie letu: 

  cca 2 hod. 30 min.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

Španielsko
M

A
LO

RK
A

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

MAGALUF
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Trh v Sineu a Formentor

Celodenný výlet na polostrov v severnej časti 

Formentor. Zastávka na živom vidieckom trhu 

v Sineu. Zo severného prístavu Pollenca plavba 

loďou do zátoky Cala Pi.

Western Park

Vodný park s vodnými atrakciami v štýle „Vtedy 

na Západe“. Nachádza sa v Magalufe, cca 1,5 hod. 

cesty z východného pobrežia.

Son Amar

Večerný varietný program s predstavením 

fl amenca, moderného baletu, tanečného 

orchestra a pôsobivými laserovými efektmi. V 

cene je bohatá večera.

Pustovňa San Salvador - trh vo Felanitx

Poldenný výlet na krásnu vyhliadku San Salvador 

s malou pustovňou. Návšteva trhu v neďalekom 

mestečku Felanitx.

Can Pastilla, El Arenal - Playa de Palma

Ideálne pre všetkých, ktorí chcú zažiť aktívnu 

dovolenku. Strediská Can Pastilla a  El Arenal 

na seba nadväzujú a sú prepojené pieskovou 

cca 8 km dlhou plážou s pozvoľným vstupom 

do mora. Popri pláži sa tiahne krásna prome-

náda obklopená palmami, ktorá žije 24 hodín 

denne. Vytvárajú tak prázdninové centrum 

Playa de Palma s  nespočetným množstvom 

obchodíkov, reštaurácií, kaviarní, barov, dis-

koték, nočných a  zábavných klubov. Rušnej-

šie a  živšie stredisko na  Malorke nenájdete. 

Prichádzajúci návštevníci sa chcú predovšet-

kým baviť. Pre vyznávačov športu sú na plá-

ži k  dispozícii centrá vodných športov (vod-

né bicykle, surfovanie, vodné lyže, lietanie 

na  padáku a  i.), športové a  tenisové centrá, 

požičovne bicyklov atď. Letovisko je ideálne 

pre priaznivcov aktívnej dovolenky a ľudí, kto-

rí túžia po nonstop zábave a neutíchajúcom 

nočnom živote. Na  konci strediska El Arenal 

sa nachádza Aquacity, najznámejší a  najväč-

ší vodný park ostrova. Pravidelné spojenie 

do Palmy de Mallorca a Aquacity zabezpečuje 

linkový autobus.

Transfer z letiska: cca 15 min.

Magaluf

Oblasť cca 20 km juhozápadne od  hlavné-

ho mesta je vyhľadávaná najmä mladými 

turistami. Dôvodom sú krásne pláže z  jem-

ného piesku, ale hlavne rušný nočný život. 

Celé pobrežie lemuje veľmi pekná promená-

da. Nájdete tu množstvo barov a  zábavných 

podnikov, ako aj jednu z  najväčších a  najvy-

hľadávanejších diskoték v Európe - BCM. Na-

vštíviť môžete tiež miestny Aquapark, Casino 

Paladium a zábavný park v duchu pirátskych 

výprav. Neďaleko leží komplex Marineland 

s obľúbeným predstavením delfínov, papagá-

jov a tuleňov.

Transfer z letiska: cca 30 min.

Cala d´Or

Členité pobrežie so skalnatými útesmi na vý-

chodnom pobreží ostrova vytvára 8 roman-

tických zálivov s  malými plážami z  jemného 

piesku. Pozdĺž tohto pobrežia sa v  dĺžke asi 

7 km tiahne najluxusnejšie a  najobľúbenej-

šie stredisko východného pobrežia. Dnes tu 

nájdete rušné obchodíky, diskotéky a zábav-

né podniky. Na druhej strane je ľahké nájsť tu 

aj krásu a pokoj prírodných rezervácií v záto-

kách Cala Mondrago a Cala Samarador. Špor-

tovci si tiež prídu na svoje: tenis, squash, po-

tápanie, surfovanie, golf, jazdu na koni alebo 

bicykli.

Transfer z letiska: cca 1 hod.

Cala Millor/Sa Coma

Obľúbené turistické stredisko na východnom 

pobreží Malorky, v  blízkosti mestečka Porto 

Christo, cca 60 km od  hlavného mesta Pal-

ma de Mallorca. Okrem cca 3 km dlhej krás-

nej pláže s  jemným pieskom, ponúka aj ruš-

ný nočný život v tunajších baroch a nočných 

podnikoch. Stredisko je vybavené rôznymi 

športovými možnosťami: tenisové kurty, kur-

ty na  squash, minigolf, plachtenie a  potápa-

nie. Spojenie s  najbližšími strediskami S´illot 

a Sa Coma je zabezpečené turistickým vláči-

kom a linkovými autobusmi. Za návštevu sto-

jí len pár kilometrov vzdialená dedinka Son 

Servera. 

Transfer z letiska: cca 1 hod. 20 min.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

gazpacho

studená polievka 

z rajčín, papriky, 

cesnaku, uhoriek 

a cibule

sopas 

mallorquinas

teplý, silný a hustý 

vývar s mäsom, 

zeleninou a bielym 

chlebom

tumbet

zeleninový guláš 

z baklažánu, rajčín, 

cibule a zemiakov

sobrasada

klobása zo 

špeciálneho 

čierneho 

bravčového mäsa

empanada

piroh plnený 

mäsovou alebo 

rybacou zmesou 

s cibuľou

tortilla

omeleta z vajec, 

zemiakov a cibule

ensaimada 

kysnutý špirálovitý 

koláč

malorské vína

hierbas

bylinkový likér

sangría

vínový punč 

s ovocím

Španielsko

M
A

LO
RK

A
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Poloha: priamo pri prírodnej pieskovej pláži 

so vstupom cez kamenné platne oddelená 

od hotela plážovou promenádou • cca 200 m 

väčšia široká pláž s bielym pieskom • moderný 

aparthotel na východnom pobreží Malorky • 

cca 120 m autobusová stanica (autobusové 

spojenie jazdí do  Sa Coma každých 30 min. 

a do Palmy každých 60 min.) • cca 200 m stre-

disko Sa Coma • v  blízkosti hotela obchody, 

reštaurácie a bary • cca 60 km od letiska • cca 

72 km hlavné mesto Palma de Mallorca

Vybavenie: 7poschodový hotel so štúdia-

mi a  apartmánmi • priestranná vstupná hala 

s recepciou • bar • reštaurácia • bazén • terasa 

s  lehátkami a slnečníkmi pri bazéne • spolo-

čenská miestnosť s TV • WiFi pripojenie v hale 

(zadarmo) • herňa • stolný tenis • bezbariéro-

vý hotel

Služby za  poplatok: trezor • internetové pri-

pojenie • biliard • lehátka a slnečníky na pláži

Ubytovanie: štúdio s  možnosťou 1 prístelky 

• klimatizácia • kúpeľňa/WC • telefón • trezor 

(za poplatok) • TV (ovládač za vratnú kauciu) 

• vybavený kuchynský kút • balkón • na vyžia-

danie bezbariérová izba

Pre deti: detský bazén • detská postieľka (za-

darmo) • miniklub • animačné programy

Aparthotel Playa Dorada       all inclusive

 priamo pri pláži

 WiFi zadarmo

PPD292F

Španielsko « MALORKA « Sa Coma
M

A
LO

RK
A

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

raňajky, obed a večera 
formou bufetu, nápoje 
k jedlu (voda, malinovka, 
pivo, víno), nealkoholické 
a alkoholické nápoje 
miestnej výroby počas 
dňa, zmrzlina pre deti, 
popoludňajšia káva a čaj, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne, denné animačné 
programy pre deti 
a dospelých, večerné 
vystúpenia a show

štúdio

/ /
Pozn. infant sa zarátava do 

max. povolenej obsadenosti 

izby.

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v štúdiu pre 3 osoby 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 599 699 759 799 799 799 799 799 799 799 799 759 729 699 699 599

zľava 25% do 31.01.2013 449,25 524,25 569,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 569,25 546,75 524,25 524,25 449,25

zľava 20% do 28.02.2013 479,20 559,20 607,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 607,20 583,20 559,20 559,20 479,20

3. osoba na prístelke 549 629 689 709 709 709 709 709 709 709 709 689 659 629 629 549

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Palma de Mallorca - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Hotel Globales Sumba/Borneo       polpenzia, za príplatok all inclusive

PSU292F

Španielsko « MALORKA « Cala Millor

M
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MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu

plná penzia formou bufetu, 
nápoje k jedlu (pivo, 
víno, voda, nealkoholické 
nápoje), neskoré 
kontinentálne raňajky, 
občerstvenie 10.00-12.00 
a 22.00-24.00 hod., nápoje 
v baroch 10.00-24.00 hod. 
(víno, pivo, alkoholické 
nápoje miestnej 
výroby, nealkoholické 
nápoje, voda, kokteily), 
popoludňajší čaj, káva, 
pečivo 15.00-18.00 hod., 
ihrisko, stolný tenis, 
gymnastika, jacuzzi, 
volejbal, minifutbal, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne, denné a nočné 
animačné programy pre 
deti a dospelých

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

štandardná izba

/ /
rodinná izba

/ / /

 cca 20 m od pláže

 nočný život

Poloha: cca 20 m od  krásnej a  dlhej piesko-

vej pláže • hotel je od pláže oddelený len po-

brežnou promenádou • v tichej časti letoviska 

Cala Millor • do  centra s  množstvom obcho-

dov, reštaurácií a barov jazdí turistický vláčik 

• autobusová zastávka pri hoteli • cca 60 km 

od letiska

Vybavenie: recepcia • bar • spoločenská miest-

nosť • reštaurácia • vnútorný a vonkajší bazén 

• slnečná terasa s lehátkami a slnečníkmi • TV 

miestnosť • WiFi zóna • sauna • fi tnes 

Služby za  poplatok: trezor na  izbe • 2x týž-

denne joga • masáže • internet • cca 300 m 

od hotela tenisové kurty • cca 2 a 5 km od ho-

tela golfové ihriská • vodné športy na pláži • 

prenájom bicyklov • konferenčná miestnosť • 

prenájom plážových osušiek za vratnú kauciu

Ubytovanie: štandardné klimatizované izby 

s výhľadom na more • stropný ventilátor • kú-

peľňa/WC • fén • LCD/SAT TV • telefón • chlad-

nička • balkón • na vyžiadanie a za príplatok 

rodinná izba (2 prepojené izby) pri min. obsa-

dení 2 dospelí a 2 deti

Pre deti: detský kútik • detské ihrisko • detský 

bazén • detská postieľka (zadarmo, na vyžia-

danie) • animačné programy

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 699 799 859 899 899 899 899 899 899 899 899 859 859 799 759 699

zľava 25% do 31.01.2013 524,25 599,25 644,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 644,25 644,25 599,25 569,25 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 559,20 639,20 687,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 687,20 687,20 639,20 607,20 559,20

3. osoba na prístelke 629 719 769 799 799 799 799 799 799 799 799 769 769 719 689 689

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 319 339 489 499 499 499 499 499 499 499 499 489 359 339 339 339

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Palma de Mallorca - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Aparthotel Ses Cases de Cala Ferrera      all inclusive

 cca 350 m od pláže

PSF292F

Španielsko « MALORKA « Cala d’Or
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MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou 
bufetu, nápoje k jedlu 
(voda, víno, nealko, pivo), 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej výroby 
v baroch 11.00-23.00 hod., 
zľava 50% na nápoje 
mimo all inclusive, ľahké 
občerstvenie počas dňa 
16.00-17.30 hod., zmrzlina, 
káva, čaj, lehátka pri 
bazéne

apartmán pre 4 osoby 

 až 
apartmán pre 6 osôb

 až 

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

NOVINKA

Poloha: cca 350 m od pieskovej pláže • umiest-

nený vo svahu • ofi ciálna kategória 2 kľúče = 

3* • cca 2 km centrum letoviska Cala d‘Or • cca 

65 km od letiska Palma de Mallorca • tenisové 

kurty v  letovisku Cala d‘Or alebo Cala Egos • 

bowling v Cala Egos • minigolf v Cala Ferrera

Vybavenie: komplex 3 obytných blokov Las 

Palmeras, Sol Naixenta a  Gran Sol • 2-3 po-

schodové budovy od recepcie Ferrera Beach 

vzdialené od 150 do 300 m • recepcia • reštau-

rácia • bary a ostatné hotelové služby spoloč-

né s  aparthotelom Ferrera Beach • 3 bazény 

(bazén v  každom obytnom bloku) • terasy 

na opaľovanie • požičovňa áut • lekárska služ-

ba na zavolanie na recepcii • minimarket

Služby za  poplatok: trezor (cca 20 EUR/týž-

deň) • WiFi pripojenie (1 EUR/deň, na recepcii) 

• detská postieľka (cca 4 EUR/deň) • masáže 

v  budove Ferrera Beach • zóna pre dospe-

lých s jacuzzi (10 EUR/týždeň) • vodné športy 

na pláži • plážové osušky (cca 2 EUR/kus + pri 

každej výmene cca 2 EUR)

Ubytovanie: priestranné apartmány pre 4 

osoby s oddelenou spálňou alebo pre 6 osôb 

s  dvomi oddelenými spálňami • klimatizácia 

• kúpeľňa/WC • obývacia izba/jedáleň s  ku-

chynkou (chladnička, elektrický varič, toas-

ter, riad) • 2 pohovky, stôl a stoličky • SAT/TV 

• za poplatok: trezor, kávovar, varná kanvica

Pre deti: detská postieľka (za poplatok) • det-

ský bazén v areáli Ferrera Beach

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v apartmáne pre 4 osoby 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 589 689 759 779 779 779 779 779 779 779 779 759 719 689 689 589

zľava 25% do 31.01.2013 441,75 516,75 569,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 569,25 539,25 516,75 516,75 441,75

zľava 20% do 28.02.2013 471,20 551,20 607,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 607,20 575,20 551,20 551,20 471,20

3. osoba na prístelke 539 629 679 699 699 699 699 699 699 699 699 679 649 629 629 539

4. osoba na prístelke 469 569 619 629 629 629 629 629 629 629 629 619 599 569 569 499

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 409 469 509 519 519 519 519 519 519 519 519 509 489 469 469 409

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Palma de Mallorca - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Aparthotel Ferrera Beach      

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou 
bufetu, nápoje k jedlu 
(voda, víno, nealko, pivo), 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej výroby v 
baroch 11.00-23.00 hod., 
zľava 50% na nápoje 
mimo all inclusive, ľahké 
občerstvenie počas dňa 
16.00-17.30 hod., zmrzlina, 
káva, čaj, lehátka a 
slnečníky pri bazéne

PFB292F

Španielsko « MALORKA « Cala d’Or

M
A

LO
RK

A

 cca 50 m od pláže

 šnorchlovanie

 golf

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

/ / / /

/

Poloha: cca 50 m od pieskovej pláže Cala Ferre-

ra v letovisku Cala d‘Or • vo svahu • ofi ciálna ka-

tegória apartmánového komplexu 3 kľúče = 4*

Vybavenie: vstupná hala • recepcia • reštaurá-

cia (vybudovaná v roku 2011) • bar pri bazéne • 

bazén pre dospelých aj pre deti • záhrada • mi-

nimarket • šnorchlovanie • plachtenie • rybolov 

• trekking • parkovisko pre bicykle • požičovňa 

áut

Služby za poplatok: motorizované vodné špor-

ty • golf • trezor • internet • detská postieľka (cca 

4 EUR/deň) • WiFi pripojenie (30 m od recepcie 

cca 1 EUR/deň) • zóna pre dospelých s jacuzzi 

(10 EUR/týždeň) • plážové osušky (cca 2 EUR/

kus + 2 EUR/ výmena) • lehátka a  slnečníky 

na pláži

Ubytovanie: 72 moderne a vkusne zariadených 

apartmánov s rozlohou 35-45 m² • ubytovanie 

v renovovaných apartmánoch superior • obý-

vacia izba/jedáleň s  kuchynkou, pohovkou, 

stolom a stoličkami • oddelená spálňa • klima-

tizácia • kúpeľňa/WC • fén • LCD/TV • mikrovln-

ná rúra • set na prípravu kávy • rádio • SAT/TV 

• trezor (za poplatok) • výhľad na bazén alebo 

do záhrady

Pre deti: detská postieľka (za  poplatok) • det-

ský bazén

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v apartmáne superior pre 4 osoby 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 649 749 809 839 839 839 839 839 839 839 839 809 779 749 749 649

zľava 25% do 31.01.2013 486,75 561,75 606,75 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 606,75 584,25 561,75 561,75 486,75

zľava 20% do 28.02.2013 519,20 599,20 647,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 647,20 623,20 599,20 599,20 519,20

3. osoba na prístelke 589 679 729 749 749 749 749 749 749 749 749 729 699 679 679 589

4. osoba na prístelke 509 619 659 679 679 679 679 679 679 679 679 659 639 619 619 539

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 439 499 539 549 549 549 549 549 549 549 549 539 519 499 499 439

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Palma de Mallorca - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Hotel Garonda       polpenzia

 cca 30 m od pláže

 WiFi zadarmo

 nočný život

PRD292F

Španielsko « MALORKA « Playa de Palma
M

A
LO

RK
A

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

raňajky a večera formou 
bufetu

/

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

NOVINKA

Poloha: cca 30 m od pieskovej pláže • krásny 

hotel oddelený od  pláže len zrekonštruova-

nou plážovou promenádou • cca 20 m od ho-

tela autobusová zastávka • niekoľkokrát den-

ne autobusové spojenie do hlavného mesta • 

cca 9 km od hlavného mesta • cca 4 km od le-

tiska

Vybavenie: hotelová recepcia • vstupná hala 

• internetový kútik • 2 výťahy • TV miestnosť • 

konferenčná miestnosť • reštaurácia s vynika-

júcou miestnou a medzinárodnou kuchyňou 

• bar • snackbar • bar pri bazéne • vonkajší ba-

zén • terasa na slnenie • prenájom plážových 

osušiek za kauciu • WiFi pripojenie (zadarmo) 

• malá záhrada • úschovňa batožiny • herňa • 

denné programy • živá hudba • stolný tenis 

• biliard • v  okolí a  na  pláži športové vyžitie 

(cca 200 m tenis, windsurfi ng, vodné lyžova-

nie) • garáž pre bicykle • bezbariérový prístup 

do verejných priestorov • len pre osoby staršie 

ako 18 rokov

Služby za poplatok: internet • trezor • minibar 

• biliard • športy na pláži • výhľad na more

Ubytovanie: 120 dvojlôžkových a 8 jednolôž-

kových zrekonštruovaných izieb • klimatizá-

cia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • rádio • SAT/

TV • minibar za  poplatok • trezor (za  popla-

tok) • izby na 1. poschodí s terasou a ostatné 

s balkónom • na vyžiadanie: väčšia izba, ktorú 

možno využiť ako bezbariérovú

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1049 1049 1069 1079 1079 1079 1079 1129 1129 1129 1129 1149 1249 1249 1249 1249

zľava 25% do 31.01.2013 786,75 786,75 801,75 809,25 809,25 809,25 809,25 846,75 846,75 846,75 846,75 861,75 936,75 936,75 936,75 936,75

zľava 20% do 28.02.2013 839,20 839,20 855,20 863,20 863,20 863,20 863,20 903,20 903,20 903,20 903,20 919,20 999,20 999,20 999,20 999,20

3. osoba na prístelke 809 809 819 829 829 829 839 869 869 869 869 879 949 949 949 949

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Palma de Mallorca - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

LEN 
PRE DOSPELÝCH
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Hotel Florida     

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

polpenzia, za príplatok all inclusive

plná penzia formou 
bufetu, nápoje k jedlu 
(voda, pivo, víno, nealko), 
nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby 
10.00-23.00 hod., ľahké 
občerstvenie počas dňa 
10.00-23.00 hod., zmrzlina, 
popoludní čaj a káva so 
zákuskami 15.00-18.00 
hod., animačné programy

POF292F

Španielsko « MALORKA « Magaluf

M
A

LO
RK

A

 cca 10-15 minút
od pláže

 nočný život

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

/ / /

Poloha: cca 10-15 minút príjemnou pre-

chádzkou od  pieskovej pláže v  Magaluf 

alebo Palma Nova • na  juhozápadnom po-

breží Malorky na  výbežku Torrenova v  po-

kojnej časti Magaluf s nádhernými výhľadmi 

na more • cca 800 m do centra rušného Ma-

galuf, s množstvom obchodov, barov, reštau-

rácií, diskoték • v  okolí množstvo dovolen-

kových aktivít (vodné športy na  pláži, tenis 

a i.) • cca 20 km od hlavného mesta Palma de 

Mallorca, kam jazdí pravidelne autobus

Vybavenie: 9poschodová budova so vstup-

nou halou • recepcia • výťahy • reštaurácia 

• snackbar/bar pri bazéne • bazén s  odde-

lenou časťou pre deti • terasy na  opaľova-

nie s  lehátkami a  slnečníkmi pri bazéne • 

úschovňa batožiny • TV miestnosť • herňa • 

internetový kútik • WiFi zóna (za poplatok) • 

práčovňa • niekoľkokrát týždenne zábavné 

programy a večerné vystúpenie • hotel nie 

je vhodný pre klientov so zníženou pohyb-

livosťou

Služby za poplatok: trezor • zmenáreň • in-

ternet • WiFi pripojenie aj na  izbe (5 EUR/

deň, 10 EUR/týždeň) • internetový kútik

Ubytovanie: 204 štandardných izieb • klima-

tizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV 

• trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa

Pre deti: detská časť bazéna • detská po-

stieľka (zadarmo, na vyžiadanie)

NOVINKA

POLPENZIA

raňajky a večera formou 
bufetu

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 559 699 699 699 819 819 819 819 819 819 739 679 679 609 559 559

zľava 25% do 31.01.2013 419,25 524,25 524,25 524,25 614,25 614,25 614,25 614,25 614,25 614,25 554,25 509,25 509,25 456,75 419,25 419,25

zľava 20% do 28.02.2013 447,20 559,20 559,20 559,20 655,20 655,20 655,20 655,20 655,20 655,20 591,20 543,20 543,20 487,20 447,20 447,20

3. osoba na prístelke 519 629 629 629 729 729 729 729 729 729 659 609 609 559 519 519

4. osoba na prístelke 519 629 629 629 729 729 729 729 729 729 659 609 609 559 519 519

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 359 419 419 419 469 469 469 469 469 469 429 409 409 379 359 359

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Palma de Mallorca - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



Granada

Celodenný výlet do Granady s návštevou 

Alhambry a záhrad Generalife. Obed v typickej 

španielskej reštaurácii. Okružná jazda Granadou, 

voľný čas na nákupy.

Národný park Cabo de Gata - Nijar Cabo de Gata

Nijar je najväčšou prímorskou chránenou oblasťou 

v Andalúzii s prekrásnymi výhľadmi na divokú 

pôvodnú krajinu a originálne geologické útvary. 

Táto oblasť je najväčšou horskou vulkanickou 

formáciou v Španielsku. Uvidíte tu fascinujúce 

skalné útesy, horské masívy, pieskové pláže s 

priezračnou vodou, maják Faro de Cabogata s 

vyhliadkou a malé dedinky San José a Arrecife de 

la Sirenas dokonale splývajúce s krajinou.

Mini Hollywood, park Oasys (Taberna)

Celodenný výlet do okolia púšte v Tabernas, kde 

navštívime tematický park Divokého západu - 

Mini Hollywood a Texas Hollywood. Spoznajte 

neopakovateľnú atmosféru čias kovbojov na 

koňoch, drevených krčiem a kostolíkov, kde 

sa natáčal nejeden westernový fi lm s takými 

hviezdami, ako napríklad Clint Eastwood, Harrison 

Ford, Terrence Hill a Bud Spenser. V parku je tiež 

mini zoo rezervácia, kde okrem iného môžete 

pozorovať žirafy, tigre, gazely či biele nosorožce.

Mojacar a Nijar

Vydáme sa za poznaním typickej bielej dedinky 

Mojacar, kde bude príležitosť prejsť sa úzkymi 

uličkami, nakúpiť suveníry a obdivovať krásnu 

krajinu a výhľady na more. Po obede budeme 

pokračovať do Nijaru, dediny známej keramikou a 

textilným remeslom.

Almería

Poldenný výlet do hlavného mesta tejto provincie. 

Navštívime Alcazabu a miestnu katedrálu. 

Prejdeme sa historickou štvrťou mesta. 

Guadix, Sierra Nevada

Guadix je známe mestečko s 20 tisíc obyvateľmi 

EG
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Pôvabné rybárske dediny, pokojné letoviská, 

dlhé biele pláže s modrou vlajkou EÚ za čistotu 

pláží či malé pláže ukryté medzi skalami, 

priezračná voda, hory, polopúštna krajina. Takto 

možno niekoľkými slovami charakterizovať 

pobrežie Costa de Almería, neznámu východnú 

časť známeho juhošpanielskeho regiónu 

Andalúzia. Hlavnému mestu Almería dominuje 

pevnosť Alcazaba a  je známe ako ciudad 

del moro, teda maurské mesto. V  provincii, 

ktorá je najvyprahnutejšou časťou celého 

Španielska s  rozľahlou skalnatou polopúšťou, 

nájdete jedinú púšť v  Európe, Taberna, kde 

sa fi lmoval nejeden westernový fi lm. Tritisíc 

hodín slnečného svitu ročne je zárukou stáleho 

počasia a 316 slnečných dní bez dažďa. Leto je 

vďaka jedinečnej mikroklíme miernejšie ako 

na iných miestach tejto časti pobrežia. Neustále 

tu vanie mierny vetrík, vďaka ktorému sú horúce 

letné dni znesiteľnejšie. 

Andalúzia - Costa de Almería
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy

 - z Košíc 

ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy 

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

INFORMÁCIE
 - časový posun: 

  0 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk:  

  španielčina

 - trvanie letu: 

  cca 3 hod.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

Španielsko
CO
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A
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E 
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  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

ALMERIMAR
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vzdialené cca 60 km od Granady, v ktorom sú 

postavené obydlia v jaskyniach. Napriek tomu, že 

jaskynných obydlí nájdete v južnom Španielsku 

relatívne veľa, nikde inde ich neobjavíte toľko 

na jednom mieste ako práve tu. V meste sa 

nachádza historikmi veľmi cenená renesančná 

katedrála. Pokračovať budeme do Puerto de la 

Ragua, do priesmyku v pohorí Sierra Nevada, 

odkiaľ si vychutnáme výhľad na krajinu. Po obede 

návrat do Almerie, cestou zastavíme v mestečku 

La Calahorra v Sierra Nevade, kde je hrad zo 16. 

storočia.

Trevelez

Jedna z najvyššie položených dedín v Španielsku 

leží v pohorí Sierra Nevada v nadmorskej výške 

1700 m. Je známa predovšetkým výrobou 

tradičnej španielskej sušenej šunky jamón serrano, 

ktorú odporúčame ochutnať. Navštívite domy, 

kde sa šunka suší. Po obede v miestnej reštaurácii 

bude voľný čas na prechádzku dedinou a nákupy.

Roquetas de Mar

Pomerne rušná obec Roquetas de Mar, pô-

vodne rybárska dedinka, sa počas posled-

ných rokov premenila na vyhľadávané rekre-

ačné stredisko. Návštevníci sa tu môžu kochať 

množstvom monumentov, ako je napríklad 

hrad Castillo de la Roquetas, kostol Iglesia de 

Nuestra Seňora del Rosario, chrám z 18. sto-

ročia Templo del Siglo XVIII či divadlo Teatro 

Auditorio. Letovisko Roquetas de Mar ponúka 

návštevníkom všetko, po čom zatúžia. Najväč-

ším lákadlom sú predovšetkým pieskové, veľ-

mi čisté pláže s pozvoľným vstupom do mora, 

ktoré vyhľadávajú najmä rodiny s deťmi. Me-

dzi najkrajšie pláže patrí Playa de Cerrillos, 

La Bajadilla, La Romanilla a  Los Bajos. Pláže 

v Roquetas de Mar sú pravidelne vyznamena-

né modrou vlajkou EÚ, čo je zárukou ich čis-

toty. Samozrejmosťou sú reštaurácie, obcho-

díky, bary, diskotéky či vodný park Mario Park 

s toboganmi a bazénmi a Akvárium, kde mô-

žete obdivovať podmorský svet. 

Transfer z letiska Almería: cca 30 min.

Aguadulce

Letovisko vzdialené cca 12 km od  Roquetas 

de Mar a  cca 10 km od  Almerie ponúka prí-

jemnú prímorskú promenádu, dlhú pieskovú 

pláž s pozvoľným vstupom do mora, reštaurá-

cie, bary, obchody a prístav.

Transfer z letiska Almería: cca 15-20 min.

Almerimar

Malé mestečko s prístavom so 6 000 obyvateľ-

mi. Ponúka prímorskú promenádu, nákupné 

možnosti, niekoľko barov a reštaurácií, prístav 

pre športové lode, golfové ihrisko s 27 jamka-

mi, 2 hotely a turistické apartmány.

Transfer z letiska Almería: cca 45-60 min.

Národný park Cabogata

Tunajší národný park bol zapísaný do zozna-

mu národného prírodného dedičstva UNE-

SCO v roku 1997. Prvá dedina, na ktorú nara-

zíte cestou z Almerie do Cabogata, sa volá San 

Miguel de Cabo de Gata. Má dlhú pláž a tvo-

ria ju najmä rekreačné domčeky a  apartmá-

ny, na južnom konci má i svoje staré centrum 

s malým rybárskym prístavom. Južne od San 

Miguel sa nachádzajú soľné lagúny Salinas de 

Cabo de Gata, kde je možné takmer po celý 

rok, okrem zimných mesiacov, pozorovať rôz-

ne druhy vtákov. Najväčšiu pozornosť púta-

jú plameniaky, ktorých tu v  auguste uvidíte 

aj tisíc. Ďalej sa popri útesoch dostanete až 

k  majáku Faro de Cabo de Gata, odkiaľ po-

kračuje už len chodník pre peších alebo cyk-

listov k pláži Mónsul (cca hodina peši). Jedna 

z najkrajších pláží tunajšieho prírodného par-

ku, Playa de los Genovese, sa nachádza blízko 

malého letoviska San José. Určite stojí za to si 

prejsť celý prírodný park Cabo de Gata s nád-

hernými útesmi a výhľadmi.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

Jamón Serrano

údená španielska 

šunka z bravčového 

mäsa

tapas

malé kúsky rôzneho 

jedla

paella

šafranové rizoto z 

rýb a darov mora

tortilla

omeleta z vajec, 

zemiakov a cibule

gazpacho

studená polievka 

z rajčín, papriky, 

cesnaku, uhoriek a 

cibule

turrón

turecký med z 

cukru, medu, vody, 

vaječných bielkov a 

orieškov

churro

vyprážaný dezert 

zo šiškového cesta 

posypaný cukrom 

cherry

likérové biele víno

sangría

vínový punč s 

ovocím

Španielsko

CO
ST

A
 D

E 
A
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ER

ÍA



84   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži • 

od pláže je hotel oddelený miestnou komu-

nikáciou s priechodom pre chodcov a pro-

menádou • pobrežná promenáda spája 

pokojnejšie letovisko Aguadulce s  Roque-

tas de Mar, kam je možné dôjsť pešo ale-

bo na  bicykli • v  okolí nákupné možnos-

ti, reštaurácie, bary a  prístav • cca 12 km 

Roquetas de Mar • cca 50 km púšť v Taber-

nas • v  okolí 3 golfové ihriská • cca 30 km 

letisko Almeria

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťah 

• reštaurácia • bary • zmenáreň • úschovňa 

batožiny • konferenčná miestnosť • záhrada 

• vonkajší bazén s jacuzzi • detský bazén so 

šmykľavkami • lehátka a slnečníky pri bazé-

ne zadarmo • osušky za  vratnú kauciu cca 

10 EUR • petanque • obrie šachy • minigolf • 

stolný tenis • tenisové kurty • športové náči-

nie za vratnú kauciu 10 EUR

Služby za poplatok: trezor • minibar • well-

ness centrum • parkovisko • WiFi pripoje-

nie • športové náčinie • lehátka a slnečníky 

na pláži

Ubytovanie: štandardné izby s  1 alebo 2 

lôžkami (135 × 200 cm) bez možnosti ďalšej 

prístelky • kúpeľňa/WC • fén • klimatizácia/

kúrenie • stropný ventilátor • SAT/TV • te-

lefón • trezor za  poplatok • minibar za  po-

platok • balkón alebo terasa • na vyžiadanie 

bezbariérová izba

Pre deti: detská postieľka (na  vyžiadanie, 

zadarmo) • detská stolička • miniklub • ba-

zén so šmykľavkami

Hotel Playadulce      polpenzia, za príplatok all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 589 719 849 809 849 809 849 809 779 649

zľava 25% do 31.01.2013 441,75 539,25 636,75 606,75 636,75 606,75 636,75 606,75 584,25 486,75

zľava 20% do 28.02.2013 471,20 575,20 679,20 647,20 679,20 647,20 679,20 647,20 623,20 519,20

3. osoba na prístelke 559 669 789 759 789 759 789 759 719 609

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 419 519 599 649 649 649 649 649 649 649 649 649 599 599 489

zľava 25% do 31.01.2013 314,25 389,25 449,25 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 449,25 449,25 366,75

zľava 20% do 28.02.2013 335,20 415,20 479,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 479,20 479,20 391,20

3. osoba na prístelke 409 499 569 609 609 609 609 609 609 609 609 609 569 569 469

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR 

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Almeria - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Španielsko « ANDALÚZIA - COSTA DE ALMERÍA « Roquetas de Mar - Aguadulce

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži 

 šmykľavky

 golf

/ / /  
Pozn. infant sa zarátava do max. 

povolenej obsadenosti izby.

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu

plná penzia formou bufetu, 
nápoje k jedlu (nealko, 
pivo, víno), nealkoholické 
a alkoholické nápoje 
miestnej výroby v baroch 
08.00-24.00 hod., ľahké 
občerstvenie počas dňa, 
zmrzlina, animačné 
programy

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 



85www.fi rotour.sk

Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži 

Playa Serena s tmavým hrubým pieskom 

• od pláže oddelený pobrežnou prome-

nádou letoviska Roquetas de Mar • pria-

my vstup na pláž • v blízkom okolí niekoľ-

ko hotelov, reštaurácií a barov • cca 5-6 

km historické centrum Roquetas de Mar • 

cca 800 m golfové ihrisko Playa Serena • 

cca 40 km letisko Almería

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • 3 

výťahy • reštaurácia • plážový klub • bary 

• bar pri bazéne • bazén so šmykľavkou 

• jacuzzi • vnútorný bazén s jacuzzi • sl-

nečná terasa s lehátkami a slnečníkmi • 

plážové osušky za vratnú kauciu • ihris-

ko • záhrada • parkovisko • kaderníctvo • 

obchod so suvenírmi • internetový kútik 

• WiFi pripojenie v hale zadarmo • biliard 

• minigolf • stolný tenis • aerobik • šípky 

• animačné programy • hotel susedí s ho-

telom Playalinda a zdieľa bary a bazény

Služby za poplatok: internet • trezor na 

izbe • minibar • parkovisko • Spa & Well-

ness centrum Acquaplaya (vyhrievaný 

vnútorný bazén, jacuzzi, sauna, turecké 

kúpele, relaxačná izba, ľadová jaskyňa)

Ubytovanie: 274 štandardných 2lôžko-

vých izieb • 2 lôžka s rozmermi 105x200 

cm alebo 1 lôžko s rozmermi 135x200 cm 

+ rozkladacie kreslo • klimatizácia • strop-

ný ventilátor • kúpeľňa/WC • fén • telefón 

• SAT/TV • trezor (za poplatok) • balkón 

alebo terasa • na vyžiadanie bezbarié-

rová izba • na vyžiadanie a za príplatok: 

junior suita (1 lôžko s rozmermi 180x200 

cm) s výhľadom na more v hlavnej budo-

ve (navyše minibar za poplatok, okrúhla 

vaňa v spálni, kúpeľňa so sprchou) a sui-

ta Playa (1 lôžko s rozmermi 180x200 cm) 

s výhľadom na more v oddelených budo-

vách v prvej línii od pláže

Pre deti: miniklub (4-6 rokov a 7-12 ro-

kov) • teen klub • herňa • detská postieľka 

(na vyžiadanie, zadarmo) • detský bazén

Hotel Playasol Spa      

MOŽNOSTI OBSADENIA

polpenzia, za príplatok all inclusive

EYL286F

Španielsko « ANDALÚZIA - COSTA DE ALMERÍA « Roquetas de Mar
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ST
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 priamo pri pláži

 šmykľavka

 WiFi zadarmo

 golf

/ /
Pozn. infant sa zarátava do max. 

povolenej obsadenosti izby.

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu

plná penzia formou bufetu, 
nápoje k jedlu (voda, pivo, 
víno, nealko), alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby v baroch 
(nevzťahuje sa na plážový 
bar) 08.00-24.00 hod., 
občerstvenie 11.00-13.00 
hod., vybrané športy 

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 629 759 889 849 889 849 889 849 819 679

zľava 25% do 31.01.2013 471,75 569,25 666,75 636,75 666,75 636,75 666,75 636,75 614,25 509,25

zľava 20% do 28.02.2013 503,20 607,20 711,20 679,20 711,20 679,20 711,20 679,20 655,20 543,20

3. osoba na prístelke 579 679 799 759 799 759 799 759 729 619

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 439 549 619 669 669 669 669 669 669 669 669 669 619 619 519

zľava 25% do 31.01.2013 329,25 411,75 464,25 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 464,25 464,25 389,25

zľava 20% do 28.02.2013 351,20 439,20 495,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 495,20 495,20 415,20

3. osoba na prístelke 429 519 589 629 629 629 629 629 629 629 629 629 589 589 489

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Almeria - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy



86   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži • 

od  pláže je hotel oddelený len pobrežnou 

promenádou • cca 800 m golfové ihrisko 

Playa Serena • v blízkom okolí nákupné mož-

nosti, reštaurácie a bary • po promenáde cca 

2,5 km pevnosť Santa Ana • cca 5-6 km cen-

trum Roquetas de Mar • autobusová zastávka 

pred hotelom • cca 40 km letisko Almeria

Vybavenie: vstupná hala • recepcia • hlav-

ná reštaurácia El Patio • bar Queens • bar pri 

bazéne • bazén • možnosť využívať bazén so 

šmykľavkami, jacuzzi a  all inclusive služby 

v susednom hoteli Playasol • lehátka a slneč-

níky pri bazéne zadarmo • slnečná terasa ob-

klopená palmami • osušky za vratnú kauciu • 

športové aktivity • stolný tenis • aerobik • šípky 

• WiFi pripojenie v hale zadarmo • animačné 

programy • od pánov sa vyžadujú v reštaurácii 

dlhé nohavice 

Služby za  poplatok: internet • trezor • mini-

bar • WiFi pripojenie v  iných častiach hotela 

okrem haly

Ubytovanie: 130 izieb • komfortné štandard-

né izby • klimatizácia • 2 lôžka s  rozmermi 

135×200 cm bez možnosti ďalšej prístelky • 

kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • trezor za popla-

tok • minibar za  poplatok • balkón alebo te-

rasa

Pre deti: detský bazén • šmykľavky do bazéna 

• miniklub Delfín (4-6 a  7-11 rokov) • detská 

postieľka (na vyžiadanie, zadarmo)

Hotel Playalinda      

MOŽNOSTI OBSADENIA

polpenzia, za príplatok all inclusive

 priamo pri pláži

 WiFi zadarmo

 golf

EPI286F

/ / /
Pozn. infant sa zarátava do max. 

povolenej obsadenosti izby.

Španielsko « ANDALÚZIA - COSTA DE ALMERÍA « Roquetas de Mar
CO
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POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu

plná penzia formou bufetu, 
nápoje k jedlu (voda, 
nealko, pivo, víno), ľahké 
občerstvenie počas dňa, 
nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby 
08.00-01.00 hod. v hlavnej 
sezóne/08.00-24.00 
hod. mimo sezóny, all 
inclusive sa nevzťahuje 
na Beach Club, možnosť 
využiť služby all inclusive 
susedného hotela Playasol

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 599 729 859 819 859 819 859 819 789 649

zľava 25% do 31.01.2013 449,25 546,75 644,25 614,25 644,25 614,25 644,25 614,25 591,75 486,75

zľava 20% do 28.02.2013 479,20 583,20 687,20 655,20 687,20 655,20 687,20 655,20 631,20 519,20

3. osoba na prístelke 549 659 769 739 769 739 769 739 709 589

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 429 529 599 649 649 649 649 649 649 649 649 649 599 599 499

zľava 25% do 31.01.2013 321,75 396,75 449,25 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 486,75 449,25 449,25 374,25

zľava 20% do 28.02.2013 343,20 423,20 479,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 479,20 479,20 399,20

3. osoba na prístelke 409 509 569 609 609 609 609 609 609 609 609 609 569 569 479

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Almeria - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 



87www.fi rotour.sk

Poloha: priamo pri dlhej pláži s hrubým tma-

vým pieskom oddelenej od hotela pobrežnou 

pešou promenádou • v blízkom okolí obcho-

díky, reštaurácie, kaviarne • cca 3-4 km stará 

časť mesta Roquetas de Mar (možnosť zájsť 

pešou prechádzkou po  pobrežnej promená-

de alebo miestnym autobusom) • cca 2 km 

golfové ihrisko Playa Serena • cca 40 km letis-

ko Almería

Vybavenie: 7poschodová budova • vstupná 

hala s recepciou • zmenáreň • výťahy • reštau-

rácia • bary • bazén • slnečná terasa • poži-

čovňa áut a  bicyklov • parkovisko • herňa • 

konferenčná miestnosť • WiFi pripojenie (za-

darmo vo verejných priestoroch, za poplatok 

na izbe) • biliard • wellness centrum (masáže, 

sauna, vnútorný bazén, jacuzzi)

Služby za  poplatok: WiFi pripojenie na  izbe 

(cca 5 EUR/deň) • internet • minichladnička • 

trezor • fi tnes • wellness centrum • kryté par-

kovisko • požičovne • biliard • slnečníky a  le-

hátka na  pláži • plážová osuška (cca 1 EUR/

výmena, vratná kaucia cca 12 EUR) • výhľad 

na more

Ubytovanie: 505 štandardných izieb • 2 lôž-

ka s rozmermi 90x200 cm a 1 prístelka alebo 

2 lôžka s rozmermi 135x200 cm bez možnos-

ti ďalšej prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC 

• fén • telefón • SAT/TV • trezor (za poplatok) 

• minichladnička (podľa dostupnosti za  po-

platok na  mieste) • balkón alebo terasa • 

za príplatok a na vyžiadanie výhľad na more 

a  izba superior • na  vyžiadanie bezbariérová 

izba

Pre deti: detský bazén • detská postieľka 

(na vyžiadanie, zadarmo) • detské ihrisko • mi-

niklub

Hotel Hesperia Sabinal      

MOŽNOSTI OBSADENIA

all inclusive

EHS286F

Španielsko « ANDALÚZIA - COSTA DE ALMERÍA « Roquetas de Mar
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 priamo pri pláži

 WiFi zadarmo

 golf

/ / /
Pozn. infant sa zarátava do max. 

povolenej obsadenosti izby.

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
nápoje k jedlu (voda, neal-
ko, pivo, víno), alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby počas dňa, 
ľahké občerstvenie počas 
dňa, slnečníky a lehát-
ka pri bazéne, animačné 
programy

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 779 889 1029 979 1029 979 1029 979 959 819

zľava 25% do 31.01.2013 584,25 666,75 771,75 734,25 771,75 734,25 771,75 734,25 719,25 614,25

zľava 20% do 28.02.2013 623,20 711,20 823,20 783,20 823,20 783,20 823,20 783,20 767,20 655,20

3. osoba na prístelke 699 789 909 859 909 859 909 859 849 729

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 459 509 579 549 579 549 579 549 539 479

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 569 679 759 799 799 799 799 799 799 799 799 799 759 759 649

zľava 25% do 31.01.2013 426,75 509,25 569,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 569,25 569,25 486,75

zľava 20% do 28.02.2013 455,20 543,20 607,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 607,20 607,20 519,20

3. osoba na prístelke 529 619 679 719 719 719 719 719 719 719 719 719 679 679 589

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 349 399 429 449 449 449 449 449 449 449 449 449 429 429 399

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Almeria - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri dlhej pláži s hrubým tma-

vým pieskom oddelenej od hotela pobrežnou 

pešou promenádou • hotely prešli celkovou 

rekonštrukciou v  roku 2011-12 • budovy Zo-

raida Park a  Zoraida Garden tvoria komplex 

Zoraida Resort • v  blízkom okolí obchodíky, 

reštaurácie, kaviarne • cca 3-4 km stará časť 

mesta Roquetas de Mar (možno zájsť pešou 

prechádzkou po pobrežnej promenáde alebo 

miestnym autobusom) • cca 2,5 km golfové 

ihrisko Playa Serena • cca 30 km starobylá Al-

mería • cca 40 km letisko Almería

Vybavenie: dve susediace 5poschodové bu-

dovy Zoraida Park a  Zoraida Garden • kaž-

dá z  nich má vlastný areál a  vlastné verejné 

priestory • vstupná hala s recepciou • zmená-

reň • výťahy • reštaurácia so show cooking • 

reštaurácia a´la carte • bar • bar pri bazéne • 

bazén • internetový kútik • batožinová miest-

nosť • lekár • parkovisko • požičovňa áut • PC 

herňa s automatmi • obchodíky • stolný tenis 

• diskotéka • novovybudovaný malý aquapark 

s  detskými atrakciami a  toboganmi • osuška 

k bazénu (vratná kaucia cca 10 EUR) • plážová 

osuška nie je k dispozícii • klienti môžu využí-

vať služby obidvoch budov nezávisle na tom, 

v ktorej sú ubytovaní (okrem reštaurácie)

Služby za  poplatok: výhľad na  more • trezor 

na  izbe (cca 2,40 EUR/deň, vratná záloha 20 

EUR, splatné na  mieste) • internetový kútik • 

detská postieľka

Ubytovanie: 495 štandardných izieb v  bu-

dove Park a 353 štandardných izieb v budo-

ve Garden • komfortne a  funkčne vybavené 

izby s rozlohou cca 15 m2 • 2 lôžka s rozmer-

mi 150x200 cm bez možnosti ďalšej prístelky • 

klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/

TV • trezor (za poplatok) • chladnička • balkón 

alebo terasa • na  vyžiadanie a  za  príplatok 

izba s výhľadom na more • na vyžiadanie bez-

bariérová izba bez adaptovanej kúpeľne

Pre deti: detský bazén • detská postieľ-

ka (za  poplatok cca 4,50 EUR/deň, splatný 

na mieste) • detské ihrisko • malý detský vod-

ný park • detský klub Firáčik počas prázdnino-

vých mesiacov júl-august

Evenia Zoraida Park & Garden Resort       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
nápoje k jedlu (voda, neal-
ko, pivo, víno), alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby v baroch 
10.00-24.00 hod., ľahké 
občerstvenie počas dňa, 
tenisové kurty (nutná re-
zervácia na recepcii), malé 
fi tnes, WiFi zóna, lehátka 
a slnečníky pri bazéne, 
denné a večerné animačné 
programy pre deti a do-
spelých

 priamo pri pláži

 tobogany

 WiFi zadarmo

 golf

EZP286F

/ / /
Pozn. infant sa zarátava do max. 

povolenej obsadenosti izby.

Španielsko « ANDALÚZIA - COSTA DE ALMERÍA « Roquetas de Mar
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

ODPORÚČAME
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all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 799 909 1059 999 1059 999 1059 999 999 839

zľava 25% do 31.01.2013 599,25 681,75 794,25 749,25 794,25 749,25 794,25 749,25 749,25 629,25

zľava 20% do 28.02.2013 639,20 727,20 847,20 799,20 847,20 799,20 847,20 799,20 799,20 671,20

3. osoba na prístelke 759 849 979 929 979 929 979 929 909 779

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 549 519 549 519 549 519 549 519 549 519

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 569 679 759 799 799 799 799 799 799 799 799 799 759 759 649

zľava 25% do 31.01.2013 426,75 509,25 569,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 569,25 569,25 486,75

zľava 20% do 28.02.2013 455,20 543,20 607,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 607,20 607,20 519,20

3. osoba na prístelke 539 629 689 729 729 729 729 729 729 729 729 729 689 689 599

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Almeria - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 30 m od pieskovej pláže Playa Se-

rena s  hrubým tmavým pieskom • od  pláže 

oddelený promenádou turistického centra 

Roquetas de Mar • cca 50 m centrum letoviska 

• cca 800 m golfové ihrisko Playa Serena • cca 

40 km letisko Almería

Vybavenie: priestranná vstupná hala s  re-

cepciou • zmenáreň • 24hodinová služba 

na  recepcii • bufetová reštaurácia Andalucía 

(raňajky, obedy a  večere s  výberom teplé-

ho a  studeného jedla, predjedál, šalátov, ze-

leniny, mäsa a  rýb, detský kútik, mikrovlnná 

rúra, chladnička pre detské jedlo) • od  pá-

nov sa v  reštaurácii vyžadujú dlhé nohavice 

• bar • plážový klub Olympo • pýchou hotela 

je vonkajší bazén so šmykľavkami, tryskami 

a jacuzzi • slnečná terasa s lehátkami a slneč-

níkmi obklopená palmami • osušky pri bazé-

ne zadarmo • vnútorný vyhrievaný bazén • 

herňa • záhrada • nefajčiarske izby • úschovňa 

batožiny • obchody so suvenírmi • diskotéka 

• kozmetika • požičovňa áut • WiFi pripojenie 

zadarmo • káblové internetové pripojenie 

v obchodnom centre za poplatok

Služby za poplatok: trezor • parkovisko • golf • 

biliard • služby lekára • služby autopožičovne • 

lehátka a slnečníky na pláži

Ubytovanie: 335 izieb s  2 lôžkami 

(135x200 cm) bez možnosti ďalšej prístelky 

• klimatizácia • stropný ventilátor • kúpeľňa/

WC • fén • SAT/TV • telefón • minibar • trezor 

za poplatok • balkón alebo terasa • za prípla-

tok štúdiá v  budove Levante s  2 lôžkami 

(105x200 cm, navyše pohovka a malá kuchyn-

ka) bez možnosti ďalšej prístelky • na vyžiada-

nie bezbariérová izba

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská 

postieľka (na vyžiadanie, zadarmo) • stráženie 

detí za poplatok • animačné programy

Hotel Playacapricho      

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

polpenzia, za príplatok all inclusive

raňajky a večera formou 
bufetu

plná penzia formou 
bufetu, nápoje k jedlu 
(voda, nealko, pivo, 
víno), neobmedzená 
konzumácia alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
miestnej výroby v bare a 
ľahké občerstvenie 08.00-
24.00 hod., animačné 
programy

 cca 30 m od pláže

 šmykľavky

 WiFi zadarmo

 golf

EPH286F 

/ / /
Pozn. infant sa zarátava do max. 

povolenej obsadenosti izby.

Španielsko « ANDALÚZIA - COSTA DE ALMERÍA « Roquetas de Mar
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Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 709 739 1079 1049 1129 1199 1309 1209 1149 879

zľava 25% do 31.01.2013 531,75 554,25 809,25 786,75 846,75 899,25 981,75 906,75 861,75 659,25

zľava 20% do 28.02.2013 567,20 591,20 863,20 839,20 903,20 959,20 1047,20 967,20 919,20 703,20

3. osoba na prístelke 639 659 929 909 979 1029 1109 1039 989 769

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 419 429 759 739 789 829 909 839 799 629

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 549 609 759 819 819 819 849 929 929 929 929 829 819 639

zľava 25% do 31.01.2013 411,75 456,75 569,25 614,25 614,25 614,25 636,75 696,75 696,75 696,75 696,75 621,75 614,25 479,25

zľava 20% do 28.02.2013 439,20 487,20 607,20 655,20 655,20 655,20 679,20 743,20 743,20 743,20 743,20 663,20 655,20 511,20

3. osoba na prístelke 509 559 669 719 719 719 749 809 809 809 809 729 719 579

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 349 379 549 589 589 589 609 659 659 659 659 599 589 389

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Almeria - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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Poloha: v  prvej línii cca 10 m od  pieskovej 

pláže • oddelený od pláže miestnou prome-

nádou • za hotelom 27jamkové golfové ih-

risko Almerimar s rozlohou cca 802 000 m² 

• v okolí hotela zástavba, bary, reštaurácie • 

cca 200 m prístav • cca 5 km mestečko El Eji-

do • cca 5 km nákupné centrum • cca 23 km 

Roquetas de Mar • cca 45 km mesto Almería 

• cca 55 km letisko v Almerii 

Vybavenie: 5poschodový hotel • vstup-

ná hala s  recepciou • výťahy • 2 reštaurá-

cie • bary • bar pri bazéne • záhrada • terasa 

na opaľovanie • 2 bazény • 1 detský bazén • 

lehátka a  slnečníky pri bazéne • prenájom 

plážových osušiek • tenisové kurty • 2x squ-

ash • fitnes • sauna • 2x jacuzzi • turecké kú-

pele • kaderníctvo • konferenčné miestnosti 

• WiFi pripojenie zadarmo • denné a večer-

né animačné programy • bezbariérový hotel 

bez adaptovaných izieb

Služby za poplatok: internetový kútik • tre-

zor na izbe • minibar

Ubytovanie: 140 štandardných, komfortne 

zariadených izieb • klimatizácia • kúpeľňa/

WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor (za popla-

tok) • minibar (za poplatok) • WiFi pripojenie 

zadarmo • balkón alebo terasa • na vyžiada-

nie a za príplatok izba superior a junior suita

Pre deti: detský bazén • detská postieľka 

(zadarmo) • miniklub pre deti 3-12 rokov • 

detský park

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 729 749 809 789 1049 979 1049 829 769 689

zľava 25% do 31.01.2013 546,75 561,75 606,75 591,75 786,75 734,25 786,75 621,75 576,75 516,75

zľava 20% do 28.02.2013 583,20 599,20 647,20 631,20 839,20 783,20 839,20 663,20 615,20 551,20

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 579 629 629 629 649 789 789 789 789 789 629 629 579 579

zľava 25% do 31.01.2013 434,25 471,75 471,75 471,75 486,75 591,75 591,75 591,75 591,75 591,75 471,75 471,75 434,25 434,25

zľava 20% do 28.02.2013 463,20 503,20 503,20 503,20 519,20 631,20 631,20 631,20 631,20 631,20 503,20 503,20 463,20 463,20

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Almeria - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Almerimar      polpenzia, za príplatok plná penzia

EZR286F

Španielsko « ANDALÚZIA - COSTA DE ALMERÍA « Almerimar
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NOVINKA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 10 m od pláže 

 WiFi zadarmo

 golf

/ /

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu

raňajky, obed a večera 
formou bufetu

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy



Kréta je nádherný ostrov s vynikajúcimi 

klimatickými podmienkami, ktoré umožňujú 

opaľovanie a kúpanie od apríla až do 

novembra. Vďaka záplave zelene a kvetín 

je Kréta najkrajšia na jar a začiatku letnej 

sezóny, ale nech už prídete kedykoľvek, 

nebudete sklamaní. Ostrov je tak veľký a má 

toľko lákadiel nielen v podobe prírodných 

krás a zvláštností, ale aj kultúrnych pamiatok, 

že ho za jednu dovolenku celý nespoznáte. To 

ale vôbec nevadí, určite prídete radi znova, 

na iné pobrežie, do iného strediska, kde to 

bude vyzerať úplne inak, ale napriek tomu 

sa tu budete cítiť veľmi príjemne a takmer 

ako doma. Ak si dáte poradiť, a nepreležíte 

celý pobyt len na pláži vášho hotela so 

stravovaním all inclusive a dokonalým 

servisom, a necháte sa zlákať k výletom 

alebo si prenajmete auto, tak určite nebudete 

ľutovať a spoznáte nevídané krásy ostrova.

Knossos a Heraklion

Návšteva najvýznamnejšej krétskej pamiat-

ky – zvyškov paláca Knossos z  čias minojskej 

civilizácie. Nasleduje prehliadka historického 

jadra Heraklionu, benátskej pevnosti v prísta-

ve a mestskej tržnice, individuálne voľno.

Spinalonga

Nenáročný lodný výlet s kúpaním v zátoke Ko-

lokitha s obedom na lodi. Ostrovček vzdialený 

len 8 km severne od mestečka Agios Nikolaos, 

na  ktorom Benátčania v  roku 1579 postavili 

takmer nedobytnú pobrežnú pevnosť vzdo-

rujúcu tureckým nájazdom. Neskôr bola táto 

pevnosť útočiskom malomocných, pre ktorých 

tu krétska vláda roku 1903 vytvorila kolóniu. 

V súčasnosti je Spinalonga výletným miestom 

spojeným s  kúpaním, obedom a  návštevou 

mestečka Agios Nikolaos.

Samaria

Pešia túra najdlhšou 18 km dlhou roklinou 

v  Európe. Je najznámejšou a  najkrajšou krét-

skou roklinou, ktorá je obklopená pohorím 

a  národným parkom Lefká Ori. Horská túra 

vhodná pre stredne zdatných turistov vedie 

dole z  náhornej plošiny Omalos pôvabnou 

prírodou s  množstvom vzácnych rastlín. Toto 

miesto je tiež útočiskom chránenej kozy Krikri, 

ktorá je symbolom krétskej nepokojnej a  od-

vážnej duše. Príchod k Železnej bráne, najuž-

šej časti rokliny, kde sa steny skál takmer do-

týkajú, je nezabudnuteľným zážitkom. Terén je 

miestami kamenitý, odporúčame preto obuv 

s pevnou podrážkou.

Vodný park

Výlet pre všetkých milovníkov sladkovodných 

bazénov, vodných radovánok, šmykľaviek, ba-

zénov s umelým vlnobitím, toboganov či po-

malých a divokých riek.

Santorini

Rozprávkový ostrov Santorini, jeden z najkraj-

ostrov Kréta
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov sa z jednotlivých oblastí a stredísk líši. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy 

 - z Košíc

 ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

    8300 km2

 - časový posun: 

   +1 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk:  

    gréčtina

 - trvanie letu: 

   cca 2 hod. 50 min.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

K
RÉ

TA
Grécko

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013
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Kokkini Hani

Leží v tesnej blízkosti veľmi známeho a rušného 

strediska Chersonissos. V Kokkini Hani však tiež 

nájdete všetko, čo má rušné stredisko na pobre-

ží mať: veľké množstvo taverien, hotelíkov, dlhú 

pieskovú pláž a zaujímavé dovolenkové aktivity 

na pláži i v stredisku. Nechýbajú ani nočné bary 

a možnosť celodenných výletov.

Transfer z letiska: cca 25 min.

Kato Gouves

Rozvíjajúce sa rozľahlé turistické stredisko sa na-

chádza na severnom pobreží východne od He-

raklionu. Sú tu menšie pieskové pláže s ponu-

kou vodných športov. K  denným a  večerným 

prechádzkam a nákupom láka niekoľko reštau-

rácií, taverien, kaviarní, barov, obchodov s  po-

travinami a  suvenírmi. Asi 3 km od  Gouves sa 

nachádza krétske akvárium.

Transfer z letiska: cca 25 min.

Chersonissos

Veľmi známe, rušné a moderné stredisko sa roz-

prestiera pozdĺž pieskových a kamienkových plá-

ží a zálivov severného pobrežia východne od He-

raklionu. Cez deň ponúka možnosť relaxovať 

na pláži a večer stráviť príjemnou prechádzkou 

do  centra strediska alebo na  promenáde popri 

mori, kde sa nachádza veľké množstvo obcho-

dov, butikov, supermarketov, pekární, cukrár-

ní, kaviarní, zlatníctiev, obchodov so suvenírmi, 

reštaurácií, taverien či nočných barov a  klubov. 

Okružnú jazdu strediskom a po okolí môžete ab-

solvovať miestnym turistickým vláčikom. V cen-

tre na hlavnej ulici nájdete aj niekoľko bankoma-

tov, bánk, poštu a zastávky autobusu.

Transfer z letiska: cca 40 min.

Stalida (Stalis)

Obľúbené, stále sa rozvíjajúce rušné turistické 

stredisko Stalida (Stalis), sa nachádza východ-

ne od Heraklionu medzi Chersonissosom a Ma-

liou, s ktorou je spojené dlhou peknou rušnou 

promenádou. Na hlavnej ulici v Stalide nájdete 

bankomaty, zastávku mestského autobusu pre 

spojenie s okolitými letoviskami, množstvo ta-

verien, nočných barov a obchodov. Tunajšie plá-

že sú široké a pieskové.

Transfer z letiska: cca 50 min.

Malia

Letovisko, ktoré voľne nadväzuje na  Stalidu, je 

vďaka svojej krásnej pieskovej pláži s pozvoľným 

vstupom do mora vhodné pre rodiny s menšími 

deťmi, ale i pre klientov, ktorí počas svojej dovo-

lenky nechcú zaháľať a nudiť sa. V Malii je totiž 

množstvo taverien, kaviarní, barov a  diskoték, 

rovnako tak aj obchodov so suvenírmi, požičovní 

motocyklov a automobilov. Neďaleko od centra 

mestečka sa nachádzajú pozostatky paláca z ob-

dobia minojskej civilizácie.

Transfer z letiska: cca 50 min.

Agia Pelagia

Veľmi obľúbené prázdninové stredisko, pôvod-

ne rybárska dedinka, sa nachádza v malebnom 

zálive asi 25 km západne od Heraklionu. Pokoj-

né a príjemné prostredie ponúka niekoľko men-

ších pieskových pláží k odpočinku alebo môžete 

vyraziť na vychádzku za zábavou do priľahlých 

taverien, kaviarní a  barov. Hotely sú spravidla 

postavené stupňovito vo svahu s krásnym pa-

noramatickým výhľadom a  nie sú vhodné pre 

klientov s obmedzenou pohyblivosťou. 

Transfer z letiska: cca 30 min. 

Makrigialos

Malá pokojná pobrežná dedinka na juhu ostro-

va s dlhými pieskovými a kamienkovými pláža-

mi sa rozprestiera popri pobrežnej ceste spája-

júcej letovisko s cca 35 km vzdialeným mestom 

Ierapetra. V  stredisku s  malebným prístavom 

je niekoľko tradičných gréckych kaviarní, tave-

rien, obchodíkov, barov a  lekáreň. Makrigialos 

je vhodné pre tých, ktorí chcú počas dovolenky 

pokoj alebo radi cestujú.

Transfer z letiska: cca 2 hod. 30 min. 

Adelianos Kampos

V  minulosti malé rybárske dedinky, dnes je-

den veľký, dobre vybavený turistický komplex 

poskytujúci turistom zázemie na strávenie do-

volenky plnej zábavy a  relaxácie. Pýši sa pre-

dovšetkým dlhou pieskovou plážou, ktorá sa 

tiahne na západ až k východnej časti mesta Re-

thymno.

Transfer z letiska: cca 90 min.

Georgioupolis

Nádherná piesková pláž, ktorá sa  tu zvažuje 

do vody len veľmi pozvoľna, je dlhá vyše 9 km 

a  poskytuje dostatok priestoru pre zábavu aj 

pokojnú relaxáciu. Unikátne sladkovodné jaze-

ro Kournas je na polceste medzi Chaniou a Re-

thymnom, len kúsok od Georgioupolis.

Transfer z letiska: cca 120 min.

Platanias

Najnavštevovanejšie a  najživšie turistické stre-

disko západnej Kréty leží asi 12 km od Chanie. 

Kúpanie na krásnych pieskových plážach môže-

te kombinovať s prechádzkami v rušnom cen-

tre s  množstvom obchodov, taverien, kaviarní 

a barov.

Transfer z letiska: cca 120 min.

Kolymbari

Stredisko doposiaľ nezasiahnuté veľkými ho-

telovými komplexmi a  nadmerným turistic-

kým ruchom je vzdialené cca 25 km západne 

od Chanie a priamo v miestach, kde začína juž-

ná časť polostrova Rodopou.

Transfer z letiska: cca 120 min.

ších gréckych ostrovov, bájna Atlantída. Vrs-

tvy lávy striedajúce sa s pieskom, soľou a útes-

mi na  čiernej láve, kontrastujúce s  bielymi 

domčekmi a  kostolíky s  modrými kopulami, 

úplne očaria každého návštevníka. Ostrov, pat-

riaci ku kykladskému súostroviu, ktorý vznikol 

vulkanickou činnosťou, sa nedá porovnávať 

so žiadnym iným ostrovom v Egejskom mori. 

Lodný výlet s  možnosťou návštevy miest Oia 

a Thira.

Gramvousa

Lodný výlet ku prekrásnemu a neobývanému, 

v minulosti pirátskemu polostrovu na severo-

západe Kréty, kde si môžete vyjsť na benátsku 

pevnosť alebo sa vykúpať v  tyrkysovo čistej 

vode. Gramvousa patrí k  najkrajším miestam 

na  šnorchlovanie a  potápanie v  priezračnej 

vode plnej morských  živočíchov. Presvedč-

te sa o  kráse civilizáciou nedotknutej zátoky 

a pláže s ružovým pieskom.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

moussaka

zapekaný baklažán 

s paradajkovou 

omáčkou a mletým 

mäsom

tzatziky

zmes nastrúhanej 

uhorky, cesnaku, 

bieleho jogurtu, 

kôpru a olivového 

oleja

stifado

dusené králičie 

alebo hovädzie 

mäso v červenej 

omáčke na kyslo 

s cibuľou

kalamari

osmažené 

chobotnice 

v cestíčku z bielkov

suvlaki 

grilované ihly 

s bravčovým alebo 

jahňacím mäsom

dolmades

viničové listy 

plnené ragú

baklava

veľmi sladký 

medový zákusok 

s orieškami

krétske vína

ouzo

anýzový alko nápoj

retsina

spravidla biele 

víno s borovicovou 

živicou

metaxa

grécka pálenka 

z hrozna

K
RÉ

TA

Grécko
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Hotel Mikri Pol        

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

Grécko « KRÉTA « Makrigialos
K

RÉ
TA

ALL INCLUSIVE

raňajky 07.30-10.30 hod., 
obed 12.30-14.30 hod. a 
večera 19.00-21.30 hod. 
formou bufetu v hlavnej 
reštaurácii Laurel, večera 
v a´la carte reštaurácii 
Lo Spuntino 19.30-21.30 
hod. (rezervácia vopred 
na recepcii), alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby (víno, pivo, 
grécky koňak, brandy, 
likéry a aperitívy, džúsy, 
fi ltrovaná káva a čaj) v 
Blue Moon bare 19.00-
23.00 hod. a v Refresh 
bare pri bazéne 11.00-
23.00 hod., občerstvenie 
11.00-12.00 a 14.00-18.00 
hod., zmrzlina v Refresh 
bare 14.00-18.00 hod., 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, denné 
a večerné animačné 
programy

KIM289F

MOŽNOSTI OBSADENIA 

/ / / /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Poloha: priamo pri zlatistej pieskovej plá-

ži na  juhu Kréty • pozvoľný pieskový vstup 

do  mora • hotelový komplex postavený 

v  miernom kopci nad zátokou • cca 1 km 

od  centra dedinky Makrigialos • cca 35 km 

od miest Sitia a Ierapetra • cca 120 km od le-

tiska v Heraklione

Vybavenie: hlavná hotelová budova a  nie-

koľko poschodových budov • vstupná hala 

s recepciou • bufetová reštaurácia Laurel • ta-

lianska a´la carte reštaurácia Lo Spuntino • te-

matické večere s miestnymi či medzinárodný-

mi špecialitami • 2 bary (Blue Moon, Refresh) • 

3 vonkajšie bazény (700 m2) • 2 detské bazény 

(60 m2) • vnútorný bazén (85 m2) • fi tnes • spa 

• multikurt (tenis, basketbal, minifutbal) • stol-

ný tenis • šípky • amfi teáter • internetový kútik 

• minimarket • konferenčné zázemie

Služby za poplatok: trezor na izbe • práčovňa 

• prenájom auta, motorky a  bicykla • služby 

spa centra • internet a WiFi pripojenie takmer 

v  celom areáli • biliard • osušky k  bazénu 

a  na  pláž (vratná kaucia 5 EUR + poplatok 5 

EUR/týždeň, každá výmena 1 EUR)

Ubytovanie: cca 210 izieb • priestranné a mo-

derné 2lôžkové izby s  možnosťou 2 príste-

liek pre dospelých alebo deti • spálňa s man-

želskou posteľou • druhá izba s  rozkladacou 

pohovkou s prístelkami oddelená posuvným 

panelom • individuálna klimatizácia (15.06.-

30.09.) • kúpeľňa/WC • fén • LCD/TV • mi-

nichladnička • trezor (za  poplatok) • kanvica 

na kávu/čaj • balkón alebo terasa • za prípla-

tok na  mieste podľa dostupnosti výhľad 

na more (cca 10 EUR/izba/deň)

Pre deti: Family Friendly Resort • miniklub • 

detské animácie • 2 detské bazény • detské ih-

risko • detský bufet • detské stoličky v reštau-

rácii • detská postieľka • na vyžiadanie: opat-

rovanie detí, ohrievač detských fľašiek, detské 

vysielačky, detský kočík • detský klub Firáčik

ODPORÚČAME
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all inclusive

K
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TA

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 899 1059 1099 1219 1159 1219 1159 1219 1159 1059 899

zľava 25% do 31.01.2013 674,25 794,25 824,25 914,25 869,25 914,25 869,25 914,25 869,25 794,25 674,25

zľava 20% do 28.02.2013 719,20 847,20 879,20 975,20 927,20 975,20 927,20 975,20 927,20 847,20 719,20

3. osoba na prístelke 799 909 949 1049 989 1049 989 1049 989 909 799

4. osoba na prístelke 579 649 669 729 699 729 699 729 699 649 579

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 699 799 859 859 859 859 859 859 859 859 859 799 759 729 699

zľava 25% do 31.01.2013 524,25 599,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 599,25 569,25 546,75 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 559,20 639,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 639,20 607,20 583,20 559,20

3. osoba na prístelke 599 679 719 719 719 719 719 719 719 719 719 679 649 619 599

4. osoba na prístelke 549 609 649 649 649 649 649 649 649 649 649 609 599 569 549

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 
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Ikaros Beach Luxury Resort & Spa       polpenzia, 
za príplatok all inclusive

Grécko « KRÉTA « Malia
K

RÉ
TA

KBX289F

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 spa centrum

 golf

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

formou bufetu, raňajky, 
obed alebo večera (podľa 
výberu)

plná penzia formou bufetu, 
raňajky 07.30-10.00 hod., 
neskoré kontinentálne 
raňajky 10.00-11.00 hod., 
obed 12.30-14.30 hod., 
večera 19.00-21.30 hod. 
(vyžadujú sa dlhé nohavi-
ce u pánov), občerstvenie 
v baroch 10.00-12.00 hod. 
a 16.00-18.00 hod., miestne 
alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje v baroch 10.00-
00.30 hod.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Poloha: priamo pri jednej z najkrajších pies-

kových pláží letoviska Malia na  východe 

ostrova • pozvoľný vstup do mora • luxusný 

hotel obklopený záhradou na  malom kop-

čeku s  nádherným panoramatickým výhľa-

dom • hotel delí od  promenády vstupná 

brána • cca 8 km od 18jamkového golfové-

ho ihriska • cca 30 km od mestečka Agios Ni-

kolaos • cca 37 km východne od Heraklionu

Vybavenie: elegantný hotelový komplex 

v  krétskom štýle pre náročných klientov • 

hlavná hotelová budova a niekoľko ďalších 

budov v záhrade • vstupná hala s recepciou 

• 3 reštaurácie (hlavná, a´la carte so stredo-

morskou kuchyňou, Ouzerie) • 3 bary • biz-

nis centrum • konferenčná miestnosť • mi-

nimarket • 4 bazény a  2 detské bazény so 

sladkou vodou • amfiteáter • lehátka a  sl-

nečníky pri bazéne a  na  pláži • animačné 

programy (živá folklórna hudba a  tance, 

bingo, detská tanečná disko, show) • teni-

sové kurty • stolný tenis • boccia • biliard • 

aerobik • fitnes • vodné športy • vychýrené 

hotelové spa centrum (zadarmo: vnútorný 

vyhrievaný bazén, sauna, hammam, jacuz-

zi) • plážové osušky (za vratnú kauciu) • au-

tobus na neďaleké golfové ihrisko a do vod-

ného parku Star Beach • internet na  izbe • 

WiFi pripojenie

Služby za poplatok: služby v kúpeľnom cen-

tre The Aura Spa (masáže, kozmetický salón 

a  i.) • vodné športy • osvetlenie tenisových 

kurtov • biliard • minibar na izbe

Ubytovanie: elegantne zariadené izby • kli-

matizácia • kúpeľňa/WC • fén • chladnič-

ka (minibar na  vyžiadanie, za  poplatok) • 

trezor • telefón • SAT/TV • hudobný kanál • 

WiFi pripojenie (zadarmo) • set na  prípra-

vu kávy a  čaju • balkón alebo terasa • rôz-

ne typy ubytovania: štandardné 2lôžkové 

izby s  možnosťou 1 prístelky pre dospelé-

ho alebo dieťa s  balkónom alebo terasou 

v hlavnej hotelovej budove (Ikaros Classic), 

bungalovy Classic, bungalovy deluxe so sú-

kromným bazénom, bungalovy s bazénom 

spoločným pre viaceré bungalovy, suity so 

spálňou a  obývacou izbou, suity priamo 

pri mori s  vlastným súkromným bazénom, 

junior suity priamo pri mori, suity s  výhľa-

dom na more • na vyžiadanie bezbariérová 

izba

Pre deti: 2 detské bazény • detské ihrisko • 

detský klub pre deti 4-12 rokov • animačné 

programy (v  cudzom jazyku) • detská po-

stieľka

štandardná izba, rodinná 

izba, bungalov classic

/ /
bungalov deluxe, suita

/ / /

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1359 1599 1519 1719 1699 1839 1699 1809 1519 1629 1359

zľava 25% do 31.01.2013 1019,25 1199,25 1139,25 1289,25 1274,25 1379,25 1274,25 1356,75 1139,25 1221,75 1019,25

zľava 20% do 28.02.2013 1087,20 1279,20 1215,20 1375,20 1359,20 1471,20 1359,20 1447,20 1215,20 1303,20 1087,20

3. osoba na prístelke 1029 1199 1139 1279 1269 1369 1269 1339 1139 1219 1029

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 699 809 769 859 849 909 849 899 769 819 699

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1089 1139 1139 1139 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1179 1139 1139

zľava 25% do 31.01.2013 816,75 854,25 854,25 854,25 951,75 951,75 951,75 951,75 951,75 951,75 884,25 854,25 854,25

zľava 20% do 28.02.2013 871,20 911,20 911,20 911,20 1015,20 1015,20 1015,20 1015,20 1015,20 1015,20 943,20 911,20 911,20

3. osoba na prístelke 839 879 879 879 969 969 969 969 969 969 899 879 879

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 589 609 609 609 659 659 659 659 659 659 619 609 609

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • ho-

tel delí od  pláže len miestna komunikácia 

s  promenádou spájajúca rušné strediská 

Stalida a Malia • v okolí hotela je množstvo 

obchodíkov, taverien, kaviarní a barov • cca 

37 km od Heraklionu

Vybavenie: žiadaný a  rozľahlý hotelový 

komplex niekoľkých budov zasadený do zá-

hrady • vstupná klimatizovaná hala s recep-

ciou a posedením • konferenčná miestnosť 

• hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia 

na pláži • talianska a´la carte reštaurácia • 3 

bary pri bazénoch • TV miestnosť • minimar-

ket • 2 vonkajšie bazény so sladkou vodou • 

detský bazén so sladkou vodou • stolný te-

nis • plážové osušky (za  vratnú kauciu, vý-

mena za poplatok)

Služby za  poplatok: trezor na  recepcii • in-

ternet • WiFi pripojenie na  recepcii • tenis 

• biliard • minigolf • fitnes a  spa s  vnútor-

ným bazénom v hoteli Cactus Royal • lehát-

ka a slnečníky na pláži • výmena plážových 

osušiek • vodné športy na pláži • frappé

Ubytovanie: klimatizované 2lôžkové superior 

izby s  možnosťou 1 prístelky pre dospelé-

ho alebo 2 prísteliek pre deti • kúpeľňa/WC 

• fén • telefón • rádio • SAT/TV • chladnička • 

balkón alebo terasa

Pre deti: ihrisko s preliezačkami • detský ba-

zén • detská postieľka (zadarmo) • animačné 

hotelové programy • miniklub pre deti 4-12 

rokov

Hotel Cactus Beach      all inclusive

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 nočný život

/ / /

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
vybrané alkoholické a neal-
koholické nápoje miestnej 
výroby v baroch 10.00-
23.00 hod., popoludňajšia 
káva, čaj, zákusok, pečivo 
a pre deti zmrzlina, nápoje 
počas dňa v snackbare 
pri bazéne 10.00-18.00 
hod., plážový bar 10.00-
17.00 hod., 1x za týždeň 
možnosť večere v taverne 
na pláži alebo v talianskej 
reštaurácii namiesto ve-
čere v hlavnej reštaurácii 
(máj-september), lehátka 
a slnečníky pri bazéne

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

KCB289F

K
RÉ

TA

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 699 799 899 1059 999 1059 999 1059 999 899 799

zľava 25% do 31.01.2013 524,25 599,25 674,25 794,25 749,25 794,25 749,25 794,25 749,25 674,25 599,25

zľava 20% do 28.02.2013 559,20 639,20 719,20 847,20 799,20 847,20 799,20 847,20 799,20 719,20 639,20

3. osoba na prístelke 689 809 759 809 759 809 759 809 759 809 689

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 399 419 399 419 399 419 399 419 399 419 399

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 599 699 799 799 799 799 799 799 799 799 799 759 699 659 599

zľava 25% do 31.01.2013 449,25 524,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 569,25 524,25 494,25 449,25

zľava 20% do 28.02.2013 479,20 559,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 607,20 559,20 527,20 479,20

3. osoba na prístelke 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Grécko « KRÉTA « Stalida
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Creta Maris Beach Resort       green cretan all inclusive

Grécko « KRÉTA « Chersonissos
K

RÉ
TA

KCM289F 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 šmykľavky

 WiFi zadarmo

 nočný život

 golf

ALL INCLUSIVE

tzv. green cretan all inclusi-
ve je nová fi lozofi a hotela 
ponúkajúca kvalitné all 
inclusive služby a produkty 
priamo z krétskej kuchyne 
a orientovaná na ochra-
nu životného prostredia; 
plná penzia formou bufetu, 
4 a´la carte reštaurácie 
(nutná rezervácia), ľahké 
občerstvenie počas dňa, 
neobmedzené množstvo 
alkoholických a nealkoho-
lických nápojov miestnej 
výroby, lehátka a slneční-
ky pri bazéne a na pláži, 
plážové osušky, animačné 
programy

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • krásny 

a veľmi príjemný hotel v malom zálive v po-

kojnej časti • cca 700 m od  rušného centra 

strediska Chersonissos s  množstvom ob-

chodov, taverien, barov a  nočných hudob-

ných klubov • cca 7 km od  18jamkového 

golfové ihriska • cca 25 km od letiska v He-

raklione

Vybavenie: komplex v  štýle tradičnej krét-

skej dedinky zasadený do  zeleného a  kvit-

núceho areálu • 2 hlavné budovy a bungalo-

vy • vstupná klimatizovaná hala s recepciou 

• konferenčné zázemie • 2 hlavné reštaurá-

cie • 4 a´la carte reštaurácie • 6 barov • vý-

ťahy • TV a  internetový kútik • zlatníctvo • 

minimarket • 6 vonkajších a 2 vnútorné ba-

zény so sladkou vodou • 6 detských bazé-

nov a 1 so šmykľavkami • WiFi pripojenie vo 

vybraných verejných priestoroch (zadarmo) 

• ortodoxný kostolík • tenis • stolný tenis • 

pétanque • plážový volejbal • šípky • mini-

futbal • minigolf • hotel vhodný pre organi-

zovanie svadieb, krstín a rôznych osláv

Služby za  poplatok: tenisové kurzy • fitnes 

• služby SPA centra • biliard • práčovňa • ka-

derníctvo • vodné športy na  pláži • prená-

jom bicyklov • opatrovanie detí • kozmetic-

ké a relaxačné služby a terapie

Ubytovanie: útulne a  komfortne vybavené 

klimatizované 2lôžkové izby s  možnosťou 

1 prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek 

pre deti • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • mi-

nichladnička • trezor • WiFi pripojenie • set 

na prípravu kávy • telefón • balkón s výhľa-

dom na  more alebo do  záhrady/na hory • 

na vyžiadanie bezbariérová izba

Pre deti: detský klub Asterias pre deti 4-11 

rokov • 7 detských bazénov (1 so šmykľav-

kami) • animačné programy

/ / /

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 729 829 929 929 929 929 929 929 929 929 929 869 799 769 729

zľava 25% do 31.01.2013 546,75 621,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 651,75 599,25 576,75 546,75

zľava 20% do 28.02.2013 583,20 663,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 695,20 639,20 615,20 583,20

3. osoba na prístelke 709 709 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 709 709

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 439 479 509 509 509 509 509 509 509 509 509 479 469 449 439

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • green cretan all inclusive •  služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu •  zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.
Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinné letiskové a servisné poplatky - 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 

1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej plá-

ži • autobusová zastávka pred hotelom • cca 

500 m od Kokkini Hani • cca 12 km od Herak-

lionu

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pri-

pojenie (zadarmo v lobby, a´la carte reštaurá-

cii Swell, na pláži a v konferenčných priesto-

roch) • TV miestnosť • reštaurácia Amalthia • 

reštaurácia Amvrosia • a´la carte reštaurácia 

Swell (ocenená michelinskou hviezdou) • plá-

žový bar • pool bar • lobby bar • diskotéka • 2 

bazény • fi tnes • tenis • lukostreľba • basketbal 

• volejbal • minigolf • stolný tenis • amfi teáter

Služby za poplatok: masáže • vodné športy • 

opatrovanie detí • internetový kútik • trezor 

na izbe • biliard

Ubytovanie: nádherné priestranné kamen-

né bungalovy a  suity rozmiestnené v  záhra-

de poskytujúce súkromie • bungalov s  vý-

hľadom na more v druhej línii • kúpeľňa/WC 

• fén • klimatizácia • SAT/TV • minichladnič-

ka • trezor (za poplatok) • balkón alebo tera-

sa • ďalšie typy ubytovania: štandardná izba 

v  hlavnej budove s  výhľadom do  záhrady 

alebo na more, bungalov water front v prvej 

línii priamo pri mori, rodinná izba s  dvomi 

miestnosťami (1 kúpeľňa), junior suita (spálňa 

a obývacia časť)

Pre deti: detská postieľka (zadarmo, na vyžia-

danie) • detské stoličky v reštauráciách a v ba-

roch • animačné programy (v cudzom jazyku) 

• miniklub pre deti 4-12 rokov • detský bazén 

(so sladkou a slanou vodou)

Knossos Beach Bungalows & Suites      all inclusive

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

/ /

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii, tema-
tické večere, 1x za týždeň 
večer so živou hudbou, ná-
poje počas obeda a večere 
(víno, voda, nealko a miest-
ne pivo), miestne a vybra-
né medzinárodné alkoholic-
ké nápoje v hlavnom bare 
12.00-00.30 hod., pool bar 
10.30-18.30 hod. (káva 
a zákusok, pizza, sendvič, 
hot dog a i.), beach bar 
10.30-18.00 hod. (nealko 
a voda), disco bar 21.30-
24.00 hod. (24.00-01.30 
nápoje za poplatok), lehát-
ka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, plážové osušky; 
pre klientov ubytovaných 
v suitách aj reštaurácia 
Amalthia

KNO289F

K
RÉ

TA

Grécko « KRÉTA « Kokkini Hani

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v bungalove s výhľadom na more 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1269 1369 1419 1709 1579 1829 1719 1679 1269 1319 1039

zľava 25% do 31.01.2013 951,75 1026,75 1064,25 1281,75 1184,25 1371,75 1289,25 1259,25 951,75 989,25 779,25

zľava 20% do 28.02.2013 1015,20 1095,20 1135,20 1367,20 1263,20 1463,20 1375,20 1343,20 1015,20 1055,20 831,20

3. osoba na prístelke 959 1029 1069 1279 1179 1359 1279 1249 959 999 809

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v bungalove s výhľadom na more 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 959 959 1119 1179 1179 1179 1249 1279 1279 1209 1029 959 959

zľava 25% do 31.01.2013 719,25 719,25 839,25 884,25 884,25 884,25 936,75 959,25 959,25 906,75 771,75 719,25 719,25

zľava 20% do 28.02.2013 767,20 767,20 895,20 943,20 943,20 943,20 999,20 1023,20 1023,20 967,20 823,20 767,20 767,20

3. osoba na prístelke 749 749 859 909 909 909 949 969 969 929 799 749 749

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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Blue Bay Resort & Spa Hotel      all inclusive

Grécko « KRÉTA « Agia Pelagia
K

RÉ
TA

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 250 m od pláže

 šmykľavky

 WiFi zadarmo

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
raňajky 07.00-09.30 
hod., obed 12.30-14.00 
hod., večera 19.00-21.30 
hod., vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 10.00-23.00 hod., 
zmrzlina pre deti 12.00-
15.30 hod., ľahké jedlá 
11.00- 15.30 hod., fi ltrovaná 
káva, čaj, zákusky a 
sušienky 15.30-17.00 
hod., vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje v hlavnom 
bare 17.00-23.00 hod., 
animačné programy pre 
deti a dospelých, športové 
a zábavné programy, 
folklórne večery, lehátka a 
slnečníky pri bazéne

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Poloha: obľúbený hotelový komplex po-

stavený v  svahu s  krásnym panoramatic-

kým výhľadom na more a okolie • na okraji 

letoviska Agia Pelagia • cca 250 m od pies-

kovo-kamienkovej pláže • denne hotelový 

minibus na pláž • cca 30 min. peši do cen-

tra strediska • autobusová zastávka pred 

hotelom • autobusom alebo prechádzkou 

sa dostanete do neďalekého centra maleb-

ného strediska s  obchodíkmi, tavernami, 

kaviarňami a  barmi • cca 25 km od  Herak-

lionu

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • SAT/

TV miestnosť • WiFi pripojenie v lobby (za-

darmo) • konferenčná miestnosť pre 70 

osôb • hlavný bar • snackbar pri bazéne • 

bridžový kútik • spoločenská miestnosť • 

hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia 

• 2 bazény pre dospelých so sladkou vo-

dou • 2 detské so sladkou vodou • vodné 

šmykľavky • fitnes • stolný tenis • šípky • 

vodné pólo • minigolf • multifunkčné ihris-

ko (tenis, volejbal, basketbal, minifutbal) • 

klienti môžu využívať služby celého kom-

plexu vrátane služieb susedného komple-

xu Athina • hotel nie je vhodný pre klientov 

s obmedzenou pohyblivosťou

Služby za poplatok: internetový kútik • tre-

zor na  izbe • prenájom tenisových rakiet 

• biliard • stráženie detí • osušky na  pláž • 

lehátka a  slnečníky na  pláži • vodné špor-

ty na  pláži • lekár • SPA centrum (masáže, 

sauna, hammam, jacuzzi, vnútorný bazén, 

kozmetika)

Ubytovanie: vkusne a  moderne zariadené 

2lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek pre 

dospelých alebo deti • sociálne zariadenie 

• individuálna klimatizácia • SAT/TV • tele-

fón • trezor (za poplatok) • chladnička • fén 

• balkón alebo terasa (väčšina izieb má vý-

hľad na more)

Pre deti: detský kútik • detské video • det-

ský bazén • detská postieľka (zadarmo) • 

stráženie detí (za poplatok) • miniklub pre 

deti 5-12 rokov

/ / / /

/

KBY289F

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 599 699 799 959 899 959 899 959 899 799 699

zľava 25% do 31.01.2013 449,25 524,25 599,25 719,25 674,25 719,25 674,25 719,25 674,25 599,25 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 479,20 559,20 639,20 767,20 719,20 767,20 719,20 767,20 719,20 639,20 559,20

3. osoba na prístelke 599 669 649 689 649 689 649 689 649 669 629

4. osoba na prístelke 519 539 519 539 519 539 519 539 519 539 519

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 359 369 359 369 359 369 359 369 359 369 359

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 559 659 729 729 729 729 729 729 729 729 729 669 629 599 559

zľava 25% do 31.01.2013 419,25 494,25 546,75 546,75 546,75 546,75 546,75 546,75 546,75 546,75 546,75 501,75 471,75 449,25 419,25

zľava 20% do 28.02.2013 447,20 527,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 583,20 535,20 503,20 479,20 447,20

3. osoba na prístelke 539 539 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 539 539

4. osoba na prístelke 439 439 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 439 439

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • 

vstup do mora miestami s útesmi • od-

porúčame topánky do vody • obklopený 

krásnou záhradou • cca 50 m od centra 

vodných športov na pláži • cca 1 km od 

rušného strediska Platanias • cca 6 km od 

Rethymna • cca 70 min. transfer z letiska

Vybavenie: príjemný hotelový komplex 

so 108 izbami • hlavná budova a niekoľko 

ďalších budov • vstupná hala s recepciou 

a TV kútikom • internetový kútik • stolný 

tenis • klimatizovaná reštaurácia • hlavný 

bar • snackbar na pláži • bazén so sladkou 

vodou s detskou časťou

Služby za  poplatok: trezor na  izbe • in-

ternet a  WiFi pripojenie • vodné športy 

na pláži

Ubytovanie: moderne zariadené 2lôžko-

vé izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo dieťa rozmiestnené v nie-

koľkých budovách hotelového komplexu 

• individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC 

• fén • telefón • SAT/TV • hudobný kanál • 

minichladnička • balkón alebo terasa

Pre deti: detský bazén • detská postieľka 

(zadarmo) • miestnosť pre deti na hranie

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 799 899 989 1099 1059 1099 1059 1099 1029 899 799

zľava 25% do 31.01.2013 599,25 674,25 741,75 824,25 794,25 824,25 794,25 824,25 771,75 674,25 599,25

zľava 20% do 28.02.2013 639,20 719,20 791,20 879,20 847,20 879,20 847,20 879,20 823,20 719,20 639,20

3. osoba na prístelke 679 779 819 899 849 899 849 899 849 779 699

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-12 rokov na prístelke 349 389 399 429 409 429 409 429 409 389 389

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 599 699 799 799 799 799 799 799 799 799 799 759 699 659 599

zľava 25% do 31.01.2013 449,25 524,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 569,25 524,25 494,25 449,25

zľava 20% do 28.02.2013 479,20 559,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 607,20 559,20 527,20 479,20

3. osoba na prístelke 549 629 679 679 679 679 679 679 679 679 679 629 609 579 549

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-12 rokov na prístelke 299 329 349 349 349 349 349 349 349 349 349 329 329 319 299

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Eva Bay      all inclusive

Grécko « KRÉTA « Adelianos Kampos

K
RÉ

TA

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
vybrané alkoholické a neal-
koholické nápoje miestnej 
výroby 10.00-23.30 hod., 
nápoje v hlavnom bare 
18.00-23.30 hod., dopo-
ludňajšie a popoludňajšie 
teplé i studené občerstve-
nie v snackbare na pláži 
10.00-17.30 hod., zmrzlina 
pre deti, káva, čaj a zá-
kusok 16.30-17.30 hod., 
bary ponúkajú aj značkové 
medzinárodné alkoholické 
nápoje v rámci all inclusi-
ve, lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, folklór-
ne grécke večery so živou 
hudbou a tancom

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

/ /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

ODPORÚČAME

KEB289F
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Hotel Aquila Rithymna Beach       polpenzia, za príplatok all inclusive

Grécko « KRÉTA « Adelianos Kampos
K

RÉ
TA

KRB289F

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

formou bufetu, raňajky, 
obed alebo večera (mož-
nosť výberu)

plná penzia formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas 
dňa, zmrzlina, káva/čaj 
a zákusky, nočné občer-
stvenie 23.00-24.00 hod., 
neobmedzené množstvo 
rozlievaných miestnych al-
koholických a nealkoholic-
kých nápojov, 1x za pobyt 
možnosť tematickej večere 
v taverne (nutná rezervá-
cia), počas večere sa vyža-
duje spoločenské oblečenie 
(dlhé nohavice u pánov)

Poloha: priamo pri nádhernej cca 500 m dl-

hej pieskovej pláži s  pozvoľným vstupom 

do  mora • cca 30 m autobusová zastávka 

• cca 300 m centrum letoviska Adelianos 

Kampos s obchodíkmi, tavernami a barmi • 

cca 7 km Rethymno • cca 70 km Chania • cca 

80 km od letiska v Heraklione

Vybavenie: luxusný hotel v tradičnom krét-

skom štýle zasadený do  krásnej záhrady • 

vstupná hala s recepciou • niekoľko reštau-

rácií, barov a  taverien • kaviareň • konfe-

renčné priestory • bazén s  morskou vodou 

s  detskou časťou (980 m2) • bazén so slad-

kou vodou s detskou časťou (340 m2) • ďal-

ší bazén pre dospelých a zvlášť pre deti so 

sladkou vodou • vnútorný bazén • sauna • 

plážové osušky (zadarmo) • lehátka a slneč-

níky pri bazéne a na pláži (zadarmo) • ban-

komat • butik • kostolík • plážový volejbal • 

aquagym • basketbal • plážový futbal • šípky 

• lukostreľba • boccia • stolný tenis • mini-

market • WiFi zadarmo na  recepcii • množ-

stvo hotelových aktivít počas celého dňa • 

prispôsobený pre klientov na vozíku

Služby za  poplatok: a´la carte reštaurácia • 

internetový kútik • fitnes • masáže • vodné 

športy na pláži • kurzy potápania • centrum 

horských bicyklov • biliard • práčovňa • teni-

sové kurty • lekcie tenisu • tenisové rakety 

a  loptičky • kaderníctvo • manikúra • pedi-

kúra • opatrovanie detí

Ubytovanie: 2lôžkové štandardné izby 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo dieťa • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • 

župan a  papučky • SAT/TV • telefón • mini-

bar • trezor • balkón alebo terasa s  výhľa-

dom do  záhrady/na hory, za  príplatok vý-

hľad na more • ďalšie typy izieb: štandardný 

bungalov s  výhľadom do  záhrady, rodinná 

izba s výhľadom do záhrady alebo na more 

(spálňa oddelená dverami od izby pre deti), 

suita, vila

Pre deti: tasty corner pre deti 4-12 rokov 

11.00-19.00 hod. zadarmo • teenager klub 

pre deti 13-17 rokov (jún-polovica septem-

bra) • 6x za týždeň Crèche Club pre deti od 8 

mesiacov do 3 rokov (jún-polovica septem-

bra) • detský klub pre deti 4-12 rokov (det-

ská rozprávková dedinka) • vychýrený me-

dzinárodný detský klub • detské bazény • 

detský kútik • detská postieľka

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1279 1379 1379 1599 1479 1729 1629 1729 1479 1599 1339

zľava 25% do 31.01.2013 959,25 1034,25 1034,25 1199,25 1109,25 1296,75 1221,75 1296,75 1109,25 1199,25 1004,25

zľava 20% do 28.02.2013 1023,20 1103,20 1103,20 1279,20 1183,20 1383,20 1303,20 1383,20 1183,20 1279,20 1071,20

3. osoba na prístelke 769 819 819 929 869 999 939 999 869 929 799

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 969 969 1069 1109 1109 1109 1189 1219 1219 1219 1139 1109 1109

zľava 25% do 31.01.2013 726,75 726,75 801,75 831,75 831,75 831,75 891,75 914,25 914,25 914,25 854,25 831,75 831,75

zľava 20% do 28.02.2013 775,20 775,20 855,20 887,20 887,20 887,20 951,20 975,20 975,20 975,20 911,20 887,20 887,20

3. osoba na prístelke 619 619 669 689 689 689 719 739 739 739 699 689 689

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive premium) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • 

zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

izba a bungalov

/ /
rodinná izba

MOŽNOSTI OBSADENIA
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži Almiros 

• na  severozápadnom pobreží Kréty • auto-

busová zastávka pred hotelom • cca 2 km 

od letoviska Georgioupolis • cca 20 km od Re-

thymna • cca 35 km od  Chanie • cca 100 km 

od letiska v Heraklione

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • reštau-

rácia • a´la carte reštaurácia • snackbar • plážo-

vý bar • výťah • WiFi pripojenie v hlavnej bu-

dove a vo verejných priestoroch (zadarmo) • 

minimarket • amfi teáter • pétangue • minigolf 

• 2 tenisové kurty • stolný tenis • bazén so slad-

kou vodou s detskou časťou

Služby za poplatok: biliard • vodné športy • in-

ternetový kútik • trezor na izbe

Ubytovanie: 2lôžkové klimatizované izby 

s  možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo 2 prísteliek pre deti v hlavnej budove ale-

bo v bungalovoch • kúpeľňa s vaňou/WC • fén 

• SAT/TV • telefón • minichladnička • trezor 

(za poplatok) • balkón alebo terasa

Pre deti: detské ihrisko • časť bazénu • mini-

klub

Hotel Mare Monte Beach      all inclusive

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

/ / /

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov, popolud-
ňajšia káva/čaj a ľahké 
občerstvenie, rozlievané 
alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje miestnej výroby 
v baroch 10.00-24.00 hod. 
(prekvapkávaná káva, 
grécka káva, espresso, 
capuccino, sóda, limonáda, 
džúsy, frappé, voda, ouzo, 
raki, whisky, gin, rum, 
vodka, cinzano, miestne 
čapované pivo a víno) , 1x 
za pobyt večera v taverne 
Mezze, 3x za týždeň tema-
tické večere v reštaurácii, 
1x za týždeň folklórny ve-
čer, lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, plážové 
osušky

KAO289F

K
RÉ

TA

Grécko « KRÉTA « Georgioupolis

NOVINKA

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 759 899 959 1099 1029 1099 1029 1099 999 899 899

zľava 25% do 31.01.2013 569,25 674,25 719,25 824,25 771,75 824,25 771,75 824,25 749,25 674,25 674,25

zľava 20% do 28.02.2013 607,20 719,20 767,20 879,20 823,20 879,20 823,20 879,20 799,20 719,20 719,20

3. osoba na prístelke 649 759 799 879 829 879 829 879 829 759 759

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 5-14 rokov na prístelke 439 499 519 569 539 569 539 569 539 499 499

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 
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Avra Imperial Beach Resort & Spa       polpenzia

Grécko « KRÉTA « Kolymbari
K

RÉ
TA

KAV289F

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

POLPENZIA

raňajky a večera formou 
bufetu

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži • cca 100 m pokojné centrum letovis-

ka Kolymbari • cca 250 m prístav • cca 23 km 

západne od Chanie • cca 160 km od letiska 

v Heraklione

Vybavenie: luxusný rezort pre najnároč-

nejších otvorený v  roku 2011 • vstupná 

hala s  recepciou • lobby • 9 konferenčných 

miestností • WiFi pripojenie (zadarmo) • mi-

nimarket • a´la carte reštaurácia • niekoľko 

barov • salónik • amfiteáter • SPA centrum (1 

900 m2): vstup iba pre osoby nad 18 rokov, 

vnútorný bazén (200 m2), jacuzzi, hammam, 

sauna, fitnes • vonkajší bazén so sladkou vo-

dou (1 500 m2) s  barom uprostred • bazén 

s morskou vodou (700 m2) • detský bazén so 

sladkou vodou • vo vedľajšej budove k dis-

pozícii vnútorný a  vonkajší bazén • lehát-

ka a slnečníky pri bazéne a na pláži (zadar-

mo) • 2 tenisové kurty • hotelové animačné 

programy pre deti a  dospelých • prispôso-

bený pre klientov na vozíku

Služby za  poplatok: minibar na  izbe • CD/

DVD prehrávač na  izbe • laptop na  izbe • 

masáže • kozmetika • kaderníctvo • osvet-

lenie tenisových kurtov • vodné športy 

na pláži

Ubytovanie: elegantné a moderne zariade-

né 2lôžkové deluxe izby s možnosťou 1 prí-

stelky pre dieťa alebo dospelého • kúpeľňa/

WC • fén • župan a papučky • SAT/TV • tele-

fón • klimatizácia • trezor • káblové pripoje-

nie na internet • balkón alebo terasa • ďalšie 

typy izieb: izba so zdieľaným alebo súkrom-

ným bazénom, rodinná izba až pre 4 osoby 

(1 izba opticky oddelená na 2 časti panelom 

zo skla), suita (spálňa a obývacia časť)

Pre deti: detský bazén so sladkou vodou • 

miniklub • minidisco • animačné programy 

(v cudzom jazyku) • detské ihrisko • detská 

postieľka (zadarmo)

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1159 1369 1269 1509 1449 1559 1449 1469 1269 1369 1119

zľava 25% do 31.01.2013 869,25 1026,75 951,75 1131,75 1086,75 1169,25 1086,75 1101,75 951,75 1026,75 839,25

zľava 20% do 28.02.2013 927,20 1095,20 1015,20 1207,20 1159,20 1247,20 1159,20 1175,20 1015,20 1095,20 895,20

3. osoba na prístelke 619 699 659 759 729 779 729 749 659 699 599

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 959 959 959 1019 1089 1089 1089 1089 1089 1069 959 959 959

zľava 25% do 31.01.2013 719,25 719,25 719,25 764,25 816,75 816,75 816,75 816,75 816,75 801,75 719,25 719,25 719,25

zľava 20% do 28.02.2013 767,20 767,20 767,20 815,20 871,20 871,20 871,20 871,20 871,20 855,20 767,20 767,20 767,20

3. osoba na prístelke 539 539 539 559 589 589 589 589 589 589 539 539 539

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

deluxe a superior izba

/ /
rodinná izba

max. 

deluxe suita

max. 

executive suita

max. 

imperial suita

max. 

MOŽNOSTI OBSADENIA

NOVINKA
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

štandardná izba

/ /
bungalov, bungalov 

suita, executive suita, 

izba Imperial

/ / /

MOŽNOSTI OBSADENIA

Poloha: priamo pri krásnej pieskovo-kamien-

kovej pláži • neďaleko moderného a  pul-

zujúceho letoviska Platanias s  množstvom 

obchodíkov, barov, reštaurácií a s krétskou at-

mosférou nočného života • cca 12 km od cen-

tra Chanie • cca 150 km od letiska v Heraklio-

ne

Vybavenie: veľmi luxusný hotel po  celkovej 

rekonštrukcii • honosné a moderné priestory 

na celkovej ploche 35 000 m2 • komplex 2 bu-

dov spája most nad miestnou komunikáciou 

pre bezpečný pohyb v rámci areálu • recepcia 

• 4 reštaurácie • 4 bary • tradičná kaviareň • 4 

vonkajšie bazény (2 000 m2) • 2 vonkajšie ja-

cuzzi • 2 detské bazény • lehátka a slnečníky 

pri bazéne a na pláži (zadarmo) • tenisový kurt 

(1x za  týždeň lekcia tenisu zadarmo) • mini 

futbalové ihrisko • amfi teáter • WiFi pripojenie 

vo verejných priestoroch (zadarmo) • VIP saló-

nik • TV miestnosť • minimarket • konferenčné 

priestory • spa a wellness centrum • vnútorný 

vyhrievaný bazén s  detskou časťou • fi tnes • 

sauna • hammam • jacuzzi • 1x za týždeň ho-

dina jogy a zumby (zadarmo) • 1x za  týždeň 

lekcia varenia (zadarmo) • tanečné a tematic-

ké večery

Služby za poplatok: prenájom auta • čistiareň 

a práčovňa • služby SPA a wellness centra (pre 

osoby staršie ako 16 rokov) • osvetlenie teni-

sových kurtov • opatrovanie detí • interneto-

vý kútik • vodné športy na pláži • kozmetika • 

aromaterapia • masáže • shiatsu • kaderníctvo 

• manikúra • pedikúra

Ubytovanie: štandardný bungalov s možnos-

ťou 1 prístelky pre dospelého alebo 2 príste-

liek pre deti s výhľadom do záhrady • indivi-

duálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/

TV • minibar • trezor • telefón • káblové pripo-

jenie na  internet (zadarmo) • balkón alebo 

terasa • ďalšie typy ubytovania: 1. časť - štan-

dardné izby v  hlavnej budove s  výhľadom 

na hory alebo bazén, štandardné bungalovy 

s  výhľadom do  záhrady, bungalovy so súk-

romným bazénom, rodinné suity, bungalov 

suity so súkromným bazénom a executive su-

ity, 2. časť Imperial blízko pláže - izby Imperial, 

izby Imperial so súkromným bazénom a suity 

Imperial so súkromným bazénom

Pre deti: 2 detské bazény • miniklub pre deti 

4-12 rokov • opatrovanie detí (za poplatok) • 

detská postieľka (zadarmo) • detské ihrisko

Minoa Palace Resort & Spa       polpenzia, za príplatok plná penzia 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

 nočný život

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu

raňajky, obed a večera for-
mou bufetu

KMP289F 

K
RÉ

TA

Grécko « KRÉTA « Platanias

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 05.06. 15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štandardnom bungalove 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1239 1329 1379 1509 1549 1749 1609 1679 1399 1349 1239

zľava 25% do 31.01.2013 929,25 996,75 1034,25 1131,75 1161,75 1311,75 1206,75 1259,25 1049,25 1011,75 929,25

zľava 20% do 28.02.2013 991,20 1063,20 1103,20 1207,20 1239,20 1399,20 1287,20 1343,20 1119,20 1079,20 991,20

3. osoba na prístelke 939 1009 1049 1139 1159 1299 1209 1259 1059 1019 939

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 649 689 709 769 779 869 809 839 719 699 649

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnom bungalove 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 939 939 1039 1059 1059 1179 1209 1209 1209 1209 1079 1059 959

zľava 25% do 31.01.2013 704,25 704,25 779,25 794,25 794,25 884,25 906,75 906,75 906,75 906,75 809,25 794,25 719,25

zľava 20% do 28.02.2013 751,20 751,20 831,20 847,20 847,20 943,20 967,20 967,20 967,20 967,20 863,20 847,20 767,20

3. osoba na prístelke 739 739 809 819 819 909 919 919 919 919 829 819 749

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 519 519 569 569 569 629 639 639 639 639 579 569 529

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Heraklion - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



Rhodos je nazývaný aj ostrov slnka vďaka svojim 300 

slnečným dňom v roku, čím sa stáva dovolenkovým 

rajom. Je to aj vďaka sviežim morským vetrom a niž-

šej vlhkosti, ktoré aj počas veľmi horúcich dní ponú-

kajú pre dovolenkárov ideálne miesto. Rhodos je 

najväčším ostrovom v súostroví Dodekanesos a rôz-

norodý, čo sa týka pláží aj ubytovacích kapacít, čím 

umožňuje uspokojiť výber každého klienta, zvlášť je 

určený pre rodiny s deťmi. Na ostrove nájdete všet-

ko: pulzujúce hlavné mesto Rhodos ponúka okrem 

kúska histórie aj množstvo barov, reštaurácií, kaviarní, 

diskoték, obchodov. Pre vyznávačov histórie okrem 

iného odporúčame aj návštevu južného pobrežia, 

antického mestečka Lindos s Akropolou. Na svoje si 

prídu aj aktívni športovci, ktorým sa ponúkajú vod-

né športy ako je windsurfing, surfing, skútre, plavba 

na jachte, parasaling a i. (hlavne sever a severozápad 

ostrova, južný cíp ostrova Prasonisi). Spoznajte s nami 

krásy ostrova Rhodos a vyberte si z ponuky fakulta-

tívnych výletov.

City tour mestom Rhodos (poldňový výlet)

Prehliadka prístavu Mandraki, rhódskej ak-

ropoly s  antickým štadiónom, stredoveké-

ho mesta s  Palácom Veľmajstrov – pamiatky 

na  pobyt rytierov Svätého Jána – johanitov; 

ďalšími zaujímavými miestami je Rytierska 

ulička, Hipokratovo námestie a  i. Prehliadka 

s výkladom českého sprievodcu je zakončená 

v centre Starého mesta a nasleduje voľný čas 

pre občerstvenie a nákupy.

Krásy ostrova Rhodos (celodňový výlet)

Výlet poskytuje príležitosť spoznať najzaují-

mavejšie miesta ostrova Rhodos. Návšteva 

antického mestečka Lindos, kde sa na  kopci 

nad pieskovou plážou nachádzajú pozostatky 

starej antickej Akropoly. Prehliadka zrúcanín 

starého stredovekého hradu Monolithos príp. 

Kritinie. Ochutnávka miestnych špecialít v tra-

dičnej dedinke Siana, zastávka v  dedine Em-

bona so známou vinárňou Emery (príležitosť 

ochutnať miestne vína, možnosť obeda – nie 

je v  cene). Výlet končí návštevou hory Fileri-

mos s krásnou vyhliadkou (možnosť výstupu), 

prehliadkou Yallysosu s rekonštruovaným kláš-

torom a kostolom johanitov. Vstupy nie sú za-

hrnuté v cene.

Výlet loďou na ostrov Symi 

Asi 2hodinová plavba po  blankytnom Egej-

skom mori k tajuplnému ostrovu Symi. Najskôr 

zastávka pri starobylom pravoslávnom klášto-

re Panormitis, prehliadka kostola Archanjela 

Michaela zo 17. st. so zázračnou ikonou, mož-

nosť navštíviť historickú pekáreň. Pokračujete 

do kúzelného ostrovného mestečka Symi, kde 

môžete kúpiť morské huby, korenie, obedovať 

pri výhľade na zátoku či si odpočinúť na miest-

nej pláži. V bare na lodi je možné zakúpiť nápo-

je, ľahké občerstvenie.

Lodný výlet na ostrov Halki

Celodenný výlet pre milovníkov „zabudnu-

tých“ gréckych ostrovčekov s tradičnou archi-

ostrov Rhodos

106

Fakultatívne výlety (Ponuka výletov sa z jednotlivých oblastí a stredísk líši. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy 

 - z Košíc

 ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  1398 km2

 - časový posun:

  +1 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk: 

  gréčtina

 - trvanie letu: 

  cca 2 hod. 50 min

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

RH
O

D
O

S
Grécko

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013
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Rhodos 

Pulzujúce mesto, nachádzajúce sa v  najse-

vernejšej časti ostrova, bolo už od  svojho 

založenia hlavným mestom a dnes je taktiež 

správnym mestom súostrovia Dodekanésos. 

Bohatá história, z  ktorej najzreteľnejší odkaz 

zanechali rytieri rádu sv. Jána, sa tu prelína so 

súčasnosťou. Staré kamenné domy, vinúce sa 

v  spleti úzkych uličiek k  Palácu veľmajstrov, 

kontrastujú s  modernou zástavbou „Nového 

mesta“, hotelmi, obchodmi a  tavernami po-

zdĺž promenád. Malebný je starý prístav Man-

draki, slúžiaci dnes hlavne ako základňa špor-

tových a  výletných člnov a  jácht. Pri vstupe 

do prístavu vás privítajú dve bronzové sochy 

jeleňa a  lane, stojace na kamenných stĺpoch 

ako dva symboly a  súčasť mestského znaku. 

V  týchto miestach údajne stál ”kolos rhod-

ský”, bronzová socha boha Hélia, považovaná 

za jeden zo siedmich divov sveta. 

Transfer z letiska: cca 30 min.

Faliraki 

Vyhľadávané letovisko vzdialené cca 15 km 

od  hlavného mesta, povestné dlhou krás-

nou plážou a rušným nočným životom v cen-

tre s  množstvom taverien, barov, reštaurácií 

a obchodíkov. Zábavu deťom i dospelým za-

ručí veľký aquapark a lunapark. 

Transfer z letiska: cca 35 min.

Kolymbia 

Menšie, menej rušné turistické letovisko cca 

10 min. jazdy južne od  Faliraki s  krásnymi 

pieskovo-kamienkovými plážami a pokojným 

morom. V centre Kolymbie je možnosť zába-

vy i  nakupovania. Je ideálne pre tých, ktorí 

hľadajú skôr pokojnejšiu dovolenku, príjem-

né kúpanie, možnosť prechádzok po plážach, 

miestne špeciality v  tavernách a  reštauráci-

ách situovaných priamo pri pláži. 

Transfer z letiska: cca 45 min.

Lindos 

Mestečko so zaujímavou históriou, jedno z 3 

pôvodne antických miest na ostrove, prístup-

né jedinou cestou. Akropola nad mestečkom, 

biele domčeky spolu kúzelnou zátokou do-

dávajú nezameniteľný charakter tomuto ob-

ľúbenému turistickému cieľu mnohých dovo-

lenkárov. 

Transfer z letiska: cca 65 min.

Pefkas/Lardos

Dedinky lokalizované na juhovýchodnom po-

breží ostrova na seba nadväzujú a sú určené 

pre pokojnú dovolenku a  relax ponúkajúce 

cca 2 km dlhú peknú pláž. V Lardose je niekoľ-

ko typických gréckych taverien so špecialita-

mi z morských plodov a gréckej kuchyne. 

Transfer z letiska: cca 70 min. 

Kiotari

Malá grécka dedinka v južnej časti ostrova cca 

16 km od mestečka Lindos, cca 65 km od hlav-

ného mesta. Ide o pokojné relaxačné letovis-

ko, v ktorom je len pár obchodíkov a taverien.

Transfer z letiska: cca 80 min.

tektúrou, nádhernými zátokami na  kúpanie, 

plavba pozdĺž západného pobrežia ostrova; 

voľný program na ostrovčeku.

Lodný výlet za najkrajšími plážami a zátokami 

na východnom pobreží

Atraktívny výlet loďou po malebných zátokach 

východného pobrežia – kúpele Kalithea, záto-

ka A. Quinna, Afandou, Tsambika, s  obedom 

na  lodi, kam sa dostanete malými loďkami. 

Možnosť požičania šnorchlovacieho vybave-

nia k preskúmaniu zátok s podmorskými krá-

sami.

Turecko - Marmaris

Celodňový výlet do tureckého prístavného 

mesta, návšteva arabského bazaru, kobercovej 

show a módnej priehliadky koženého tovaru.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

moussaka

zmes mletého 

mäsa, zemiakov, 

baklažánov a cukiet 

s bešamelovou 

omáčkou

tzatziky

zmes nastrúhanej 

uhorky, cesnaku, 

bieleho jogurtu, 

kôpru a olivového 

oleja

pastitsio

zmes makarónov 

a mletého mäsa 

s bešamelovou 

omáčkou

suvlakia

malé mäsové špízy

kokoretsi

zmes rôznych 

vnútorností 

naplnených do 

čreva pripravované 

na drevenom uhlí 

na grile

baklava

veľmi sladký 

medový zákusok s 

orieškami

ouzo

anízový alkoholický 

nápoj

metaxa

grécka pálenka z 

hrozna

rizogalo

studený ryžový 

puding s citrónom 

a škoricou

RH
O

D
O

S

Grécko
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Poloha: priamo pri nádhernej pieskovej plá-

ži • cca 2 km od  centra Faliraki • cca 3 km 

od  letoviska Kallithea • cca 12 km od  hlav-

ného mesta Rhodos • cca 25 km od letiska

Vybavenie: krásny hotelový komplex s  veľ-

kou záhradou • recepcia so vstupnou halou 

• SAT/TV miestnosť • hlavná reštaurácia • 4 

bary (snackbar, bar pri pláži, bar pri bazéne, 

lobby bar) • 2 vonkajšie bazény • 1 krytý ba-

zén • lehátka a slnečníky pri bazéne • mul-

tifunkčné ihrisko (minifutbal, basketbal) • 

2 tenisové kurty • squashový kurt • fitnes • 

internetový kút • plážový volejbal • stolný 

tenis • animačné programy • wellness/spa 

centrum

Služby za poplatok: vodné športy na pláži • 

lehátka a slnečníky na pláži (pri polpenzii) • 

sauna • jacuzzi • fitnes (pri polpenzii) • ma-

sáže • herňa s elektronickými hrami • biliard 

• WiFi pripojenie v  lobby a na izbe • trezor 

na izbe (pri polpenzii) • služby spa/wellness 

centra • konzumácia a nápoje v  reštauráci-

ách a baroch podľa konceptu hotela • špor-

tové možnosti v hoteli

Ubytovanie: vkusne zariadené izby s  mož-

nosťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospe-

lého • kúpeľňa/WC • fén • individuálna kli-

matizácia (15.06.-15.09. zadarmo) • SAT/TV 

• WiFi pripojenie • trezor • minichladnička • 

telefón • balkón alebo terasa • na  vyžiada-

nie a za príplatok: izby s bočným a priamym 

výhľadom na more, rodinné izby

Pre deti: 2 detské bazény • detská postieľka 

• miniklub • herňa • detské ihrisko

POLPENZIA 

ALL INCLUSIVE za príplatok

raňajky formou bufetu, 
večera kombinovaná for-
mou bufetu, servírovaného 
menu a show cooking

plná penzia formou bufetu 
vrátanie miestnych rozlie-
vaných nápojov: raňajky 
07.00-10.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., snacky 
počas dňa v snackbare (to-
asty, sendviče, hranolčeky, 
kuracie nugetky, šaláty, 
ovocie) 10.00-12.30 hod. a 
14.30-17.30 hod., občerstve-
nie v bare na pláži alebo 
pri bazéne (koláče, sušien-
ky, zmrzlina) 10.00-12.30 
hod. a 15.30-17.00 hod., 
večera 18.30-21.30 hod., 
neobmedzená konzumácia 
vybraných alkoholických a 
nealkoholických nápojov 
10.00-23.30 hod.,  trezor 
na izbe, sauna, jacuzzi, fi t-
nes, stolný tenis, tenis vrá-
tane vybavenia, minibar, 
internetový kút, espresso 
a cappuccino v baroch, 
všetky alkoholické nápoje 
okrem (šampanské, mojito, 
caipirinha, prémiové whis-
ky, Metaxa 12*, Hennessy, 
Remy Martin), lehátka a 
slnečníky pri bazéne a na 
pláži, denné a večerné ani-
mačné programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

Hotel Blue Sea      polpenzia, za príplatok all inclusive

Grécko « RHODOS « Faliraki
RH

O
D

O
S 

RBT279F

MOŽNOSTI OBSADENIA

štandardná izba

/ /  
rodinná izba

/ /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 889 969 1039 1119 1039 1239 1209 1169 1039 839 689

zľava 25% do 31.01.2013 666,75 726,75 779,25 839,25 779,25 929,25 906,75 876,75 779,25 629,25 516,75

zľava 20% do 28.02.2013 711,20 775,20 831,20 895,20 831,20 991,20 967,20 935,20 831,20 671,20 551,20

3. osoba na prístelke 699 749 809 859 809 939 919 899 809 659 559

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 699 699 699 789 809 809 809 809 889 919 919 819 809 809 709 659 559

zľava 25% do 31.01.2013 524,25 524,25 524,25 591,75 606,75 606,75 606,75 606,75 666,75 689,25 689,25 614,25 606,75 606,75 531,75 494,25 419,25

zľava 20% do 28.02.2013 559,20 559,20 559,20 631,20 647,20 647,20 647,20 647,20 711,20 735,20 735,20 655,20 647,20 647,20 567,20 527,20 447,20

3. osoba na prístelke 569 569 569 629 639 639 639 639 699 729 729 649 639 639 579 539 469

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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MOŽNOSTI OBSADENIA

deluxe izba 

s výhľadom na more

/ /

NOVINKA

Poloha: priamo pri nádhernej pieskovo-ka-

mienkovej pláži • dostupnosť centra Faliraki 

peši po pláži alebo taxi (cca 4 km) • neďa-

leko letoviska Kalithea • zastávka autobusu 

v blízkosti hotela • cca 500 m od aquapar-

ku vo Faliraki • cca 8 km od hlavného mesta 

Rhodos • cca 15 km od letiska

Vybavenie: moderný luxusný hotel • recep-

cia so vstupnou halou (pre klientov Elite 

clubu súkromná recepcia) • hlavná reštau-

rácia Emerald • Fresh a´la carte reštaurácia 

• a´la carte gourmet reštaurácia na streche 

hotela s nádherným panoramatickým vý-

hľadom na more (pre klientov Elite clubu) 

• 4 bary (lobby bar, lounge bar na streche 

hotela, bar pri bazéne, bar na pláži) • 2 von-

kajšie bazény (1 v štýle lagúny, 1 s jacuzzi) 

• 4 konferenčné miestnosti • minimarket 

• Serenity Spa centrum • fitnes • minigolf • 

vodná gymnastika • plážový volejbal • teni-

sový kurt • boccia • slnečníky a lehátka pri 

bazéne a na pláži • plážové osušky • WiFi pri-

pojenie v lobby a na vybraných miestach v 

areáli hotela

Služby za poplatok: vodné športy na pláži • 

opatrovanie detí • služby spa centra • inter-

net na izbe (deluxe) • konzumácia a nápo-

je v reštauráciách a baroch podľa konceptu 

hotela

Ubytovanie: niekoľko typov izieb: deluxe, 

superior a Elite izby • DELUXE: 2lôžkové 

moderné komfortne vybavené izby s mož-

nosťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospe-

lého • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • te-

lefón • elektronický trezor • minichladnička 

• vysokorýchlostný internet (za poplatok) • 

priestranný balkón/terasa s výhľadom na 

more • DELUXE SUPERIOR: rovnaké vy-

bavenie ako deluxe izby, navyše jacuzzi 

vo vani a sklenený pohyblivý panel umož-

ňujúci priamy výhľad na more z vane, bez 

možnosti prístelky • ELITE: luxusnejšie izby 

s priestrannou obývacou izbou, hydroma-

sážna vaňa, set na prípravu kávy/čaju, vy-

sokorýchlostný internet (zadarmo), župan/

papuče, pillow menu • ELITE SUPERIOR: 

rovnaké vybavenie ako Elite izby, priestran-

nejšie, niektoré izby s posuvným preskle-

ným panelom umožňujúcim výhľad na 

more z vane • na vyžiadanie ďalšie typy suít 

• ELITE VIP SERVIS: súkromný check-in/out, 

late check-out do 16.00 hod. (podľa obsa-

denosti hotela), raňajky v strešnej gourmet 

reštaurácii, využívanie Elite Club Lounge - 

celodenné ľahké občerstvenie formou ľah-

kých snackov, džúsov, kávy, čaju, chuťoviek, 

ovocia a i., široký výber medzinárodných 

kníh, časopisov a novín, internetový kútik

Pre deti: oddelená detská časť bazénu • det-

ská postieľka • opatrovanie detí

Grécko « RHODOS « Faliraki

REL279F
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 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 wellness

POLPENZIA 
(deluxe izby)

RAŇAJKY 
(elite izby)

raňajky formou bufetu, 
večera kombinovaná for-
mou bufetu, servírovaného 
menu a show cooking

formou bufetu

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Hotel Elysium Resort & Spa        raňajky/polpenzia

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v deluxe izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1309 1539 1499 1779 1779 1929 1779 1809 1629 1599 1349

zľava 25% do 31.01.2013 981,75 1154,25 1124,25 1334,25 1334,25 1446,75 1334,25 1356,75 1221,75 1199,25 1011,75

zľava 20% do 28.02.2013 1047,20 1231,20 1199,20 1423,20 1423,20 1543,20 1423,20 1447,20 1303,20 1279,20 1079,20

3. osoba na prístelke 989 1159 1129 1319 1319 1429 1319 1339 1219 1199 1019

1. dieťa 0-2 roky na prístelke  99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 679 779 769 879 879 949 879 899 819 809 699

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v deluxe izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 939 1049 1069 1069 1199 1219 1309 1319 1319 1319 1319 1229 1219 1219 1089 1069 959

zľava 25% do 31.01.2013 704,25 786,75 801,75 801,75 899,25 914,25 981,75 989,25 989,25 989,25 989,25 921,75 914,25 914,25 816,75 801,75 719,25

zľava 20% do 28.02.2013 751,20 839,20 855,20 855,20 959,20 975,20 1047,20 1055,20 1055,20 1055,20 1055,20 983,20 975,20 975,20 871,20 855,20 767,20

3. osoba na prístelke 729 819 829 829 919 929 989 999 999 999 999 939 929 929 839 829 749

1. dieťa 0-2 roky na prístelke  99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 519 569 579 579 629 639 679 689 689 689 689 649 639 639 589 579 529

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť •  ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.30-10.30 hod., 
neskoré raňajky 10.30-11.00 
hod., obed 12.30-14.30 
hod., ľahké popoludňajšie 
občerstvenie formou snac-
kov v snackbare pri bazéne 
11.00-12.00 a 15.30-18.00 
hod., káva 16.00-17.00 hod., 
zmrzlina 14.00-18.00 hod., 
večera 19.00-21.30 hod., 
neobmedzená konzumácia 
vybraných miestnych al-
koholických a nealkoholic-
kých nápojov 10.00-23.00 
hod., samoobslužný kiosk 
na nápoje na pláži, stolný 
tenis, šípky, fi tnes, bas-
ketbal, tenis, minifutbal, 
aerobik, športové súťaže, 
detský klub FIRÁČIK, lehát-
ka a slnečníky pri bazéne, 
denné a večerné animačné 
programy

 priamo pri pláži

 aquapark

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

/ / / /

ODPORÚČAME

Poloha: pri pieskovo-kamienkovej pláži (cca 

50 m od  hlavnej budovy) • prístup na pláž 

cez miestnu komunikáciu • veľmi pekný ob-

ľúbený rodinný hotel s  výbornou polohou 

na  okraji letoviska Kolymbia • cca 15 min. 

peši od taverien, reštaurácií, barov, obcho-

díkov • cca 26 km od letiska

Vybavenie: celý hotel rozdelený do 2 častí: 

superior izby pod cestou pri pláži a hlavný 

komplex (1poschodové budovy s  rodinný-

mi izbami, recepcia a reštaurácia, bazénový 

komplex, areál) nad miestnou komuniká-

ciou • vstupná hala s  recepciou a  posede-

ním • hlavná reštaurácia • snackbar pri ba-

zéne • grécka a´la carte reštaurácia • bar pri 

bazéne Refresh • hlavný bar Blue Moon • 

SAT/TV miestnosť • minimarket • 4 vonkajšie 

bazény so sladkou vodou (z toho 2 s odde-

lenou detskou časťou) • multifunkčné ihris-

ko (tenis, basketbal, miniftubal) • parkovis-

ko • zlatníctvo • 2 amfiteátre

Služby za poplatok: plážové osušky • vodné 

športy na pláži • lehátka a slnečníky na pláži 

• biliard • čistiareň • požičovňa bicyklov/áut/

motocyklov • osvetlenie tenisového kurtu • 

WiFi pripojenie v lobby • internetový kútik • 

klimatizácia (do 15.06. a od 30.09.) • trezor 

• play station kút • opatrovanie detí • pre-

nájom detského kočíka, detskej vysielačky • 

nápoje nezahrnuté do all inclusive (dovozo-

vé nápoje, filtrovaná káva, prémiové desti-

láty a vína a i.) • všetky nápoje po ukončení 

programu all inclusive (cca od 23.00 hod.) • 

telefón/fax

Ubytovanie: spolu 299 izieb • 2lôžkové mo-

derne zariadené izby rodinného typu od-

delené zasúvacími dverami s  2 prístelkami 

(pohovkami) pre deti alebo dospelých • in-

dividuálna klimatizácia (zadarmo v  období 

15.06.-30.09.) • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • 

minichladnička • telefón • trezor • set na prí-

pravu kávy/čaju • balkón alebo terasa

Pre deti: detská časť v 2 bazénoch • detské 

ihrisko s  drevenou pevnosťou • detská po-

stieľka • detský klub • detský bufet • opat-

rovanie detí • detské vysielačky • detské ko-

číky • denné a večerné animácie • aquapark 

(predpokladaný termín otvorenia v júni 

2013) • detský klub FIRÁČIK

Hotel Mikri Poli       

Grécko « RHODOS « Kolymbia
RH

O
D

O
S 

RMK279F
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all inclusive

RH
O
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Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 899 1089 1099 1169 1099 1169 1099 1169 1009 989 899

zľava 25% do 31.01.2013 674,25 816,75 824,25 876,75 824,25 876,75 824,25 876,75 756,75 741,75 674,25

zľava 20% do 28.02.2013 719,20 871,20 879,20 935,20 879,20 935,20 879,20 935,20 807,20 791,20 719,20

3. osoba na prístelke 799 849 799 849 799 849 799 849 799 849 849

4. osoba na prístelke 759 799 759 799 759 799 759 799 759 799 799

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 699 699 759 839 839 839 839 839 839 839 839 839 789 759 699 699 699

zľava 25% do 31.01.2013 524,25 524,25 569,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 629,25 591,75 569,25 524,25 524,25 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 559,20 559,20 607,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20 631,20 607,20 559,20 559,20 559,20

3. osoba na prístelke 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629

4. osoba na prístelke 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 
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MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby 
(víno, pivo, džúsy, nealko-
holické nápoje): raňajky 
07.00-10.30 hod., obed 
12.30.-14.30 hod., večera 
19.00-21.00 hod., ľahké 
popoludňajšie občerstve-
nie počas dňa v snackbare 
pri bazéne (sušienky, káva, 
čaj) 15.00-18.00 hod., zmrz-
lina pre deti do 14 rokov 
15.00-18.00 hod., neobme-
dzená konzumácia vybra-
ných miestnych alkoho-
lických a nealkoholických 
nápojov 11.00-23.00 hod., 
koktaily 20.30-23.00 hod., 
vybrané športové aktivity: 
fi tnes, volejbal, vodné pólo, 
stolný tenis, 1x týždenne 
grécky hudobný večer, ani-
mačné programy, lehátka 
a slnečníky pri bazéne

 cca 150 m od pláže

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

/ / / /

ODPORÚČAME

Poloha: cca 150-200 m od  pieskovo-ka-

mienkovej pláže • renovovaný rodinný ho-

tel s  výbornou polohou blízko pláže i  cen-

tra letoviska • vo východnej časti ostrova 

v rušnejšom letovisku Kolymbia • pár minút 

od taverien, reštaurácií, barov, obchodíkov • 

cca 26 km od letiska

Vybavenie: vstupná hala s  recepciou • 

reštaurácia • snackbar pri bazéne • vonkaj-

šia terasa pri bazéne • 2 vonkajšie bazény • 

1 detský bazén • detské ihrisko • malé fitnes 

centrum • stolný tenis • volejbalové ihrisko 

• parkovisko pred hotelom • SAT/TV kútik • 

rozľahlá záhrada • minimarket

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži 

• lehátka a slnečníky na pláži • klimatizácia 

na izbe (cca 7 EUR/deň/izba) • trezor na re-

cepcii • biliard • internetový kútik • telefón/

fax • nápoje nezahrnuté v all inclusive (do-

vozový alkohol, čerstvé džúsy a  i.) • všetky 

nápoje po ukončení programu all inclusive 

(cca od 23.00 hod.)

Ubytovanie: spolu 116 izieb v  2-3 poscho-

dových budovách • 2lôžkové renovované 

izby s možnosťou 1-2 prísteliek pre deti ale-

bo dospelých (formou poschodovej postele 

resp. 2 pohoviek) • izby s 2 prístelkami v ob-

medzenom počte • individuálna klimatizá-

cia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • minichlad-

nička • telefón • balkón alebo terasa

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • det-

ská postieľka

Hotel Memphis Beach      

Grécko « RHODOS « Kolymbia
RH
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all inclusive
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Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 599 799 859 899 859 899 859 899 699 699 599

zľava 25% do 31.01.2013 449,25 599,25 644,25 674,25 644,25 674,25 644,25 674,25 524,25 524,25 449,25

zľava 20% do 28.02.2013 479,20 639,20 687,20 719,20 687,20 719,20 687,20 719,20 559,20 559,20 479,20

3. osoba na prístelke 299 299 399 399 399 399 399 399 299 299 299

4. osoba na prístelke 299 299 399 399 399 399 399 399 299 299 299

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 499 499 599 659 659 659 659 659 659 659 659 659 599 599 559 499 499

zľava 25% do 31.01.2013 374,25 374,25 449,25 494,25 494,25 494,25 494,25 494,25 494,25 494,25 494,25 494,25 449,25 449,25 419,25 374,25 374,25

zľava 20% do 28.02.2013 399,20 399,20 479,20 527,20 527,20 527,20 527,20 527,20 527,20 527,20 527,20 527,20 479,20 479,20 447,20 399,20 399,20

3. osoba na prístelke 299 299 299 399 399 399 399 399 399 399 399 399 299 299 299 299 299

4. osoba na prístelke 299 299 299 399 399 399 399 399 399 399 399 399 299 299 299 299 299

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 



114   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: neďaleko 3 pláží: cca 150 m od pies-

kovo-kamienkovej pláže, cca 100 m od men-

šej pieskovej pláže a cca 150 m od kamienko-

vo-pieskovej pláže • obľúbený rodinný hotel 

s výbornou polohou vo veľkej záhrade • v po-

kojnej okrajovej časti letoviska Kolymbia • za-

stávka autobusu priamo pred hotelom • cca 

10 min. peši od  taverien, reštaurácií, barov, 

obchodíkov • cca 27 km od letiska

Vybavenie: vstupná hala s recepciou a spolo-

čenskou miestnosťou • reštaurácia (klimatizo-

vaná len v hlavnej sezóne) • bar pri bazéne • 

lobby bar • vonkajší bazén so sladkou vodou • 

SAT/TV salón • záhrada

Služby za poplatok: internet na recepcii • vod-

né športy na pláži • lehátka a slnečníky na plá-

ži • klimatizácia na izbe (do 15.06. a po 15.09.) • 

trezor na recepcii • biliard • nápoje nezahrnuté 

v all inclusive (dovozový alkohol, čerstvé džú-

sy a i.) • všetky nápoje po ukončení programu 

all inclusive (cca od 23.30 hod.) • telefón/fax

Ubytovanie: 2lôžkové príjemne zariadené kli-

matizované izby s možnosťou 1 prístelky pre 

dospelého alebo 2 prísteliek pre deti (formou 

poschodovej postele) • izby s  2 prístelkami 

v obmedzenom počte • klimatizácia v obdo-

bí 15.06.-15.09. zadarmo • kúpeľňa/WC • fén 

• SAT/TV • minichladnička • telefón • balkón 

alebo terasa

Pre deti: detská časť bazénu • detské ihrisko • 

detská postieľka • detský klub FIRÁČIK v hlav-

nej sezóne (júl-august)

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 629 829 889 939 889 939 889 939 739 739 699

zľava 25% do 31.01.2013 471,75 621,75 666,75 704,25 666,75 704,25 666,75 704,25 554,25 554,25 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 503,20 663,20 711,20 751,20 711,20 751,20 711,20 751,20 591,20 591,20 559,20

3. osoba na prístelke 299 299 399 399 399 399 399 399 299 299 299

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby 
(čapované pivo, víno, neal-
koholické nápoje, džúsy): 
raňajky 06.30-10.30 hod., 
neskoré raňajky 10.30-11.00 
hod., obed 12.30-14.30 
hod., ľahké občerstvenie 
v snackbare pri bazéne 
15.00-18.00 hod. (sladké 
pečivo, prekvapkávaná 
káva, čaj), zmrzlina pre 
deti do 14 rokov 15.00-18.00 
hod., večera 19.00-21.00 
hod., lehátka a slnečníky 
pri bazéne, neobmedze-
ná konzumácia vybraných 
miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
10.30-23.30 hod., detský 
klub FIRÁČIK, stolný tenis, 
1x týždenne grécky hudob-
ný večer

 cca 100-150 m 
  od pláže

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

/ /

 (poschodová posteľ)

Hotel Relax      all inclusive

Grécko « RHODOS « Kolymbia
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Poloha: cca 150 m od  pieskovo-kamienko-

vej pláže • renovovaný menší rodinný hotel 

pre rodiny s  deťmi s  veľkou záhradou • vo 

východnej časti ostrova v rušnejšom letovis-

ku Kolymbia • cca 500 m od centra letoviska 

• zastávka autobusu priamo pred hotelom • 

cca 26 km od letiska

Vybavenie: hlavná budova a 2 vedľajšie bu-

dovy • recepcia • reštaurácia • bar • TV miest-

nosť • minimarket • vonkajší bazén s detskou 

časťou • športové aktivity v  neďalekom ho-

teli Alfa beach: tenis, fi tnes, plážový volejbal, 

aerobik, strečing, vodné pólo, vodná gym-

nastika a i. • animačné programy v hoteli Alfa 

beach

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži 

• lehátka a  slnečníky na  pláži • klimatizácia 

na  izbe (15.06.-15.09., cca 7 EUR/deň) • tre-

zor • gulečník, sauna, masáže • prenájom bi-

cyklov • internet • telefón • nápoje nezahrnu-

té v  all inclusive (dovozový alkohol, čerstvé 

džúsy a i.) • nápoje po ukončení programu all 

inclusive (cca od 00.00 hod.)

Ubytovanie: 2lôžkové renovované izby 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo 2 prísteliek pre deti (formou poschodo-

vej postele) • izby s 2 prístelkami v obmedze-

nom počte • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén 

• trezor • SAT/TV s hudobnými kanálmi • mi-

nichladnička • telefón • balkón alebo terasa

Pre deti: detská časť bazénu • detské ihrisko 

• detská postieľka • detský klub v hoteli Alfa 

beach (zadarmo)

Grécko « RHODOS « Kolymbia

RNF279F

RH
O

D
O

S 

MOŽNOSTI OBSADENIA

 cca 150 m od pláže

/ / / /

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby 
(víno, pivo, nealkoholické 
nápoje): raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., večera 
19.00-21.00 hod., ľahké 
popoludňajšie občerstve-
nie počas dňa (káva, čaj), 
zmrzlina pre deti do 14 
rokov vo vybraných ho-
dinách, neobmedzená 
konzumácia vybraných 
miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
11.00-00.00 hod., vybrané 
športové aktivity v hoteli 
Alfa beach, lehátka a sl-
nečníky pri bazéne

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Hotel Alfa       all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 619 819 879 919 879 919 879 919 729 729 699

zľava 25% do 31.01.2013 464,25 614,25 659,25 689,25 659,25 689,25 659,25 689,25 546,75 546,75 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 495,20 655,20 703,20 735,20 703,20 735,20 703,20 735,20 583,20 583,20 559,20

3. osoba na prístelke 299 299 399 399 399 399 399 399 299 299 299

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 509 509 609 669 669 669 669 669 669 669 669 669 609 609 569 509 509

zľava 25% do 31.01.2013 381,75 381,75 456,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 456,75 456,75 426,75 381,75 381,75

zľava 20% do 28.02.2013 407,20 407,20 487,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 487,20 487,20 455,20 407,20 407,20

3. osoba na prístelke 299 299 299 399 399 399 399 399 399 399 399 399 299 299 299 299 299

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 



116   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: priamo pri kamienkovo-pieskovej 

súkromnej pláži • v  juhovýchodnej časti 

ostrova Rhodos • vedľa hotela Mitsis Lindos 

Memories • cca 1,5 km od mesta Lindos • cca 

50 km od letiska

Vybavenie: luxusný hotelový komplex s uni-

kátnou architektúrou pre náročných klien-

tov • komplex tvorí hlavná a vedľajšie budo-

vy • recepcia • hlavná reštaurácia Pentapolis 

• WiFi zóna (zadarmo) • gourmet reštaurá-

cia Elements • snackbar Olivino pri bazéne 

• Zen bar a  lounge • reštaurácia/bar Sensia 

pri pláži • 3 vonkajšie bazény • slnečná te-

rasa • nákupná galéria • wellness centrum 

AquaSenses Spa na  ploche cca 600 m² 

(masáže, turecké kúpele, kaderníctvo, koz-

metické služby, sauna a  i.) • 2 konferenčné 

miestnosti • parkovisko • slnečníky a  lehát-

ka pri bazéne a na pláži (zadarmo) • plážové 

osušky (zadarmo) • veľká záhrada s  olivov-

níkmi, palmami, vodopádmi

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži 

• izbový servis • wellness centrum (okrem 

sauny, tureckých kúpeľov pre klientov uby-

tovaných v Princess izbách) • business cen-

trum • sprostredkovanie služieb (športové 

aktivity, fotograf, výlety, prenájom áut/jach-

ty a i.) • organizovanie svadieb • práčovňa • 

moderne vybavené fitnes centrum (okrem 

klientov ubytovaných v  Princess izbách) • 

konzumácia a nápoje v reštauráciách a ba-

roch podľa konceptu hotela

Ubytovanie: 2lôžkové luxusne a  elegantne 

zariadené izby Exclusive s možnosťou 1 prí-

stelky pre dospelého • 2lôžko s  ortopedic-

kým matracom • individuálna klimatizácia • 

kúpeľňa/WC • fén • papuče a župany • SAT/

LCD TV • elektronický trezor • minibar • set 

na prípravu kávy/čaju • WiFi pripojenie • te-

lefón • balkón alebo terasa (spravidla vý-

hľad na more) • na vyžiadanie a za príplatok: 

Princess izby (s priamym výhľadom na more 

v 1. línii) a niekoľko typov suít (s privátnym, 

zdieľaným bazénom atď.) • na  vyžiadanie 

izby pre hendikepovaných klientov

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý v exclusive štandardnej izbe 1419 1619 1579 1709 2109 2449 2199 1879 1729 1879 1289

zľava 25% do 31.01.2013 1064,25 1214,25 1184,25 1281,75 1581,75 1836,75 1649,25 1409,25 1296,75 1409,25 966,75

zľava 20% do 28.02.2013 1135,20 1295,20 1263,20 1367,20 1687,20 1959,20 1759,20 1503,20 1383,20 1503,20 1031,20

3. osoba na prístelke 1129 1279 1249 1349 1649 1899 1709 1469 1359 1469 1029

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý v exclusive štandardnej izbe 1069 1069 1119 1179 1179 1179 1379 1649 1649 1649 1499 1289 1289 1289 1289 1119 899

zľava 25% do 31.01.2013 801,75 801,75 839,25 884,25 884,25 884,25 1034,25 1236,75 1236,75 1236,75 1124,25 966,75 966,75 966,75 966,75 839,25 674,25

zľava 20% do 28.02.2013 855,20 855,20 895,20 943,20 943,20 943,20 1103,20 1319,20 1319,20 1319,20 1199,20 1031,20 1031,20 1031,20 1031,20 895,20 719,20

3. osoba na prístelke 869 869 909 949 949 949 1099 1299 1299 1299 1189 1029 1029 1029 1029 909 739

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • raňajky (za príplatok polpenzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

MOŽNOSTI OBSADENIA

RAŇAJKY

POLPENZIA za príplatok

raňajky formou bufetu

raňajky formou bufetu, 
večera: servírovaný hlavný 
chod, predjedlá, šaláty 
a dezerty formou bufetu

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

 wellness

/

Hotel AquaGrand Exclusive Deluxe Resort       raňajky, 
za príplatok polpenzia

Grécko « RHODOS « Lindos
RH

O
D

O
S 

RAX279F

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

LEN 
PRE DOSPELÝCH
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Poloha: priamo pri kamienkovo-pieskovej 

súkromnej pláži • cca 200 m zastávka auto-

busu • cca 1,5 km od mesta Lindos • v juhový-

chodnej časti ostrova Rhodos • vedľa hotela 

AquaGrand Exclusive • cca 50 km od letiska

Vybavenie: luxusný hotel pre náročných 

klientov • recepcia • WiFi v lobby (zadarmo) • 

hlavná reštaurácia Navarone • taverna Lindia 

• bar Apollo • konferenčná miestnosť • mini-

market • vonkajší bazén • jacuzzi • wellness/

spa centrum • herňa • TV miestnosť • inter-

netový kút • fi tnes • slnečníky a  lehátka pri 

bazéne a na pláži (zadarmo) • plážové osušky 

(zadarmo)

Služby za  poplatok: vodné športy na  plá-

ži (cca 1 km od  hotela) • izbový servis • mi-

nibar na  izbe • wellness centrum • business 

centrum • sprostredkovanie služieb (špor-

tové aktivity, fotograf, výlety, prenájom áut/

jachty a i.) • organizovanie svadieb • internet 

• opatrovanie detí • práčovňa • čistiareň • kve-

tinárstvo • telefón/fax • kopírovacie služby • 

konzumácia a  nápoje v  reštauráciách a  ba-

roch podľa konceptu hotela

Ubytovanie: 2lôžkové luxusne a  elegantne 

zariadené štandardné izby možnosťou 1 prí-

stelky pre dospelého alebo dieťa • klimatizá-

cia • kúpeľňa/WC • fén • papuče a  župany • 

trezor • minibar • SAT/TV s hudobnými kanál-

mi • telefón • internet • balkón alebo terasa 

s bočným výhľadom na more • na vyžiadanie 

a za príplatok: deluxe izby, junior mezonety 

a suite mezonety

Pre deti: detská postieľka • opatrovanie detí 

• detské ihrisko • junior menu v reštaurácii • 

detský bazén

Grécko « RHODOS « Lindos

RMT279F

RH
O

D
O

S 

MOŽNOSTI OBSADENIA

/ /

POLPENZIA

raňajky formou bufetu, 
večera kombinovaná: serví-
rovaná s bufetom

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Hotel Mitsis Lindos Memories & Spa       polpenzia

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1389 1519 1459 1829 1679 1829 1679 1659 1409 1409 1229

zľava 25% do 31.01.2013 1041,75 1139,25 1094,25 1371,75 1259,25 1371,75 1259,25 1244,25 1056,75 1056,75 921,75

zľava 20% do 28.02.2013 1111,20 1215,20 1167,20 1463,20 1343,20 1463,20 1343,20 1327,20 1127,20 1127,20 983,20

3. osoba na prístelke 1049 1139 1099 1359 1259 1359 1259 1239 1059 1069 939

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1009 1059 1059 1059 1169 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1139 1059 1059 989 939 939

zľava 25% do 31.01.2013 756,75 794,25 794,25 794,25 876,75 944,25 944,25 944,25 944,25 944,25 944,25 854,25 794,25 794,25 741,75 704,25 704,25

zľava 20% do 28.02.2013 807,20 847,20 847,20 847,20 935,20 1007,20 1007,20 1007,20 1007,20 1007,20 1007,20 911,20 847,20 847,20 791,20 751,20 751,20

3. osoba na prístelke 779 819 819 819 899 959 959 959 959 959 959 879 819 819 769 729 729

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť •  ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

 wellness

NOVINKA
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovo-ka-

mienkovej pláži • luxusný obľúbený rozľahlý 

komplex na ploche 114 000 m² • určený ro-

dinám s deťmi a náročným klientom • cca 70 

min. od  letiska • centrum letoviska Lardos 

dostupné peši • na juhovýchodnom pobreží 

ostrova Rhodos • cca 7 km od mesta Lindos

Vybavenie: komplex tvorí hlavná budova 

a  bungalovy popri bazénoch • priestranná 

recepcia s lobby • hlavná reštaurácia Spondi 

• 3 a´la carte reštaurácie (grécka, talianska, 

rybia) • plážová reštaurácia Aeolos • 3 bary 

(hlavný bar, bar pri bazéne, bar pri pláži) • 

3 vonkajšie bazény so sladkou vodou a od-

delenou časťou pre deti • krytý bazén • ob-

chodná pasáž • amfiteáter • tenisový kurt • 

záhrada s fontánami • 2 konferenčné miest-

nosti • internetový kút

Služby za  poplatok: trezor na  izbe • vod-

né športy na  pláži • internetový kút • WiFi 

pripojenie v  lobby • biliard • osvetlenie te-

nisového kurtu • práčovňa • kaderníctvo • 

masáže • služby lekára • kozmetické služby 

• miestnosť s videohrami • telefón/fax • ná-

poje nezahrnuté v  all inclusive (dovozový 

alkohol, čerstvé džúsy a  i.) • všetky nápo-

je po  ukončení programu all inclusive (cca 

od 01.00 hod.) • konzumácia a nápoje v a´la 

carte reštaurácii

Ubytovanie: priestranné, svetlé a veľmi prí-

jemne zariadené 2lôžkové izby s  možnos-

ťou 1 prístelky pre dospelého alebo 2 prí-

steliek pre deti • individuálna klimatizácia • 

kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV s hudobným ka-

nálom • telefón • minibar • trezor • balkón 

alebo terasa • na  vyžiadanie a  za  príplatok 

rodinné izby (spálňa oddelená zasúvacími 

dverami od  obývacej miestnosti) • väčšina 

štandardných izieb v hlavnej budove

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko • 

2 detské bazény so šmykľavkami • miniklub 

pre deti 4-12 rokov • minidisko • animačné 

programy • detský klub FIRÁČIK v  hlavnej 

sezóne (júl-august)

Hotel Lindos Princess       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby 
(čapované pivo, nealkoho-
lické nápoje, víno, džúsy): 
raňajky 07.00-10.00 hod., 
neskoré raňajky 10.15-11.00 
hod., obed 12.30-14.30 hod., 
večera 18.30-21.30 hod., 1x 
za pobyt možnosť večere 
vo vybranej a´la carte 
reštaurácii; pri večeri je vy-
žadovaný spoločenský odev, 
teplé/studené občerstvenie, 
sladké pečivo, zmrzlina, 
popoludňajšia káva/čaj 
a zákusky 10.30-00.00 hod. 
(pauza = zavreté 18.30-21.30 
hod.) v bare pri pláži, neob-
medzená konzumácia miest-
nych nealkoholických a alko-
holických nápojov v baroch: 
hlavný bar 18.00-01.00 
hod., bar pri bazéne 10.00-
00.00 hod., bar/reštaurácia 
na pláži 10.30-00.00 hod. 
(pauza 18.30-21.30 hod.), mi-
nibar na izbe doplňovaný 3x 
týždenne (pivo, minerálna 
voda, miestne nealkoholické 
nápoje), sauna, jacuzzi, tu-
recké kúpele, športové akti-
vity: tenis, fi tnes, basketbal, 
plážový volejbal, aerobik, 
vodné pólo, vodná gymnasti-
ka, stolný tenis, minisoc-
ker, šípky, boccia, minigolf, 
lukostreľba, detský klub 
FIRÁČIK, slnečníky a lehátka 
pri bazéne a na pláži, plážo-
vé osušky, denné a večerné 
animačné programy pre deti 
a dospelých

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

štandardná izba

/ / /  
rodinná izba

/ / /

ODPORÚČAME

Grécko « RHODOS « Lardos
RH

O
D

O
S 

RLP279F

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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all inclusive

RH
O

D
O

S 

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1099 1259 1329 1399 1329 1399 1329 1399 1209 1259 1159

zľava 25% do 31.01.2013 824,25 944,25 996,75 1049,25 996,75 1049,25 996,75 1049,25 906,75 944,25 869,25

zľava 20% do 28.02.2013 879,20 1007,20 1063,20 1119,20 1063,20 1119,20 1063,20 1119,20 967,20 1007,20 927,20

3. osoba na prístelke 949 1079 1119 1099 1119 1199 1119 1199 1039 1079 979

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 569 649 669 709 669 709 669 709 629 649 589

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 809 839 879 999 999 999 999 999 999 999 999 999 969 909 879 839 809

zľava 25% do 31.01.2013 606,75 629,25 659,25 749,25 749,25 749,25 749,25 749,25 749,25 749,25 749,25 749,25 726,75 681,75 659,25 629,25 606,75

zľava 20% do 28.02.2013 647,20 671,20 703,20 799,20 799,20 799,20 799,20 799,20 799,20 799,20 799,20 799,20 775,20 727,20 703,20 671,20 647,20

3. osoba na prístelke 719 749 769 869 869 869 869 869 869 869 869 869 839 799 769 749 719

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 449 469 479 529 529 529 529 529 529 529 529 529 519 499 479 469 449

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži • cca 70 m od hotela zastávka autobu-

su • cca 2 km od  Lardosu v  juhovýchodnej 

časti ostrova • cca 55 km od letiska

Vybavenie: komplex hlavnej budovy a  2 

priľahlých budov v  záhrade • recepcia • 

reštaurácia • vonkajší bazén • detský bazén 

• snackbar pri bazéne • snackbar pri pláži 

• minimarket • slnečníky a  lehátka pri ba-

zéne • internetový kútik • WiFi pripojenie 

v priestore recepcie (zadarmo) 

Služby za  poplatok: internet • vodné špor-

ty na  pláži • lehátka a  slnečníky na  pláži • 

klimatizácia na izbe • trezor na recepcii • bi-

liard • masáže

Ubytovanie: jednoducho zariadené štúdiá 

pre 3 osoby a  apartmány až pre 4 osoby • 

individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • te-

lefón • kuchynský kút s chladničkou a vari-

čom • balkón alebo terasa

Pre deti: detský bazén • detská postieľka

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 WiFi zadarmo

Aparthotel El Vita       bez stravy, za príplatok raňajky

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

štúdio

/ /
apartmán

/ /

Grécko « RHODOS « Lardos
RH

O
D

O
S 

REI279F
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 359 459 529 559 529 559 529 559 459 359 359

zľava 25% do 31.01.2013 269,25 344,25 396,75 419,25 396,75 419,25 396,75 419,25 344,25 269,25 269,25

zľava 20% do 28.02.2013 287,20 367,20 423,20 447,20 423,20 447,20 423,20 447,20 367,20 287,20 287,20

3. osoba na prístelke 299 299 399 399 399 399 399 399 299 299 299

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • bez stravy (za príplatok raňajky) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa 

zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

BEZ STRAVY

RAŇAJKY za príplatok

kontinentálne raňajky
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Poloha: cca 100 m od  kamienkovo-piesko-

vej pláže • pláž prístupná podchodom pod 

miestnou komunikáciou • v  juhovýchodnej 

časti ostrova Rhodos • cca 15 km od  mesta 

Lindos • cca 54 km od letiska

Vybavenie: pekný moderný hotel pre nároč-

ných klientov otvorený v roku 2012 • hlavná 

budova a bungalovy • recepcia so vstupnou 

halou • WiFi pripojenie (30 min. zadarmo) • 

hlavná reštaurácia • stredomorská a´la car-

te reštaurácia • 4 bary (hlavný, pri bazéne, 

pri pláži, VIP) • vonkajší bazén • wellness/spa 

centrum • konferenčná miestnosť • minimar-

ket • obchodná zóna • amfi teáter

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži 

• osvetlenie tenisového kurtu • služby spa/

wellness centra • vysokorýchlostné WiFi pri-

pojenie v  celom areáli • internet na  izbe • 

izbový servis • trezor • opatrovanie detí • 

práčovňa • čistiareň • telefón/fax • biliard • 

nápoje nezahrnuté do programu all inclusi-

ve (dovozové alkoholické nápoje a i.) • nápo-

je vo VIP bare

Ubytovanie: 2lôžkové moderne zariadené 

štandardné izby s možnosťou 1 prístelky pre 

dieťa alebo dospelého • kúpeľňa/WC • fén • 

individuálna klimatizácia • SAT/TV • minibar • 

telefón • trezor • balkón/terasa • na vyžiada-

nie a za príplatok: izby s výhľadom na more, 

honeymoon izby, rodinné izby, suity

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko 

• detský bazén • miniklub pre deti 4-12 ro-

kov • animačné programy • detské stoličky 

v reštaurácii • opatrovanie detí

Grécko « RHODOS « Kiotari

RAD279F

RH
O

D
O

S 

MOŽNOSTI OBSADENIA

/ /

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.15-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., večera 
18.30-21.30 hod., večera 
a'la carte reštaurácii 1x za 
pobyt, ľahké občerstve-
nie počas dňa, káva a čaj 
10.30-18.30 hod. a 21.30-
00.00 hod., neobmedzená 
konzumácia vybraných al-
koholických a nealkoholic-
kých nápojov 10.00-00.00 
hod., minibar, trezor, boc-
cia, šípky, plážový volejbal, 
tenis, stolný tenis, vodné 
pólo, minifutbal, aerobik, 
fi tnes, turecké a parné 
kúpele, sauna, lehátka 
a slnečníky pri bazéne a 
na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animačné 
programy

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Hotel Princess Andriana Resort & Spa       all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09. 24.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1339 1449 1539 1769 1629 1769 1629 1649 1339 1369 1139

zľava 25% do 31.01.2013 1004,25 1086,75 1154,25 1326,75 1221,75 1326,75 1221,75 1236,75 1004,25 1026,75 854,25

zľava 20% do 28.02.2013 1071,20 1159,20 1231,20 1415,20 1303,20 1415,20 1303,20 1319,20 1071,20 1095,20 911,20

3. osoba na prístelke 1019 1089 1159 1319 1219 1319 1219 1229 1019 1029 869

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 929 1019 1019 1069 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1159 1019 1019 969 869 829

zľava 25% do 31.01.2013 696,75 764,25 764,25 801,75 914,25 914,25 914,25 914,25 914,25 914,25 914,25 869,25 764,25 764,25 726,75 651,75 621,75

zľava 20% do 28.02.2013 743,20 815,20 815,20 855,20 975,20 975,20 975,20 975,20 975,20 975,20 975,20 927,20 815,20 815,20 775,20 695,20 663,20

3. osoba na prístelke 729 789 789 829 929 929 929 929 929 929 929 889 789 789 759 689 659

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť •  ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

 cca 100 m od pláže

 plážový servis
  zadarmo

NOVINKA



Kerkyra = Korfu, jeden z najzelenších, najkrajších, 

najznámejších a najnavštevovanejších gréckych 

ostrovov priťahuje každoročne tisíce návštevníkov 

svojou rozmanitosťou: prírodné krásy ostrova, zales-

nené pohoria, útesy padajúce strmo do priezračne 

čistej vody, sady cyprusov a olivovníkov,  prekrásne 

romantické zátoky a nespočetné množstvo pláží. 

Len málokde v dosahu niekoľkých minút jazdy au-

tom nájdete takú pestrosť ako práve na Korfu. Juho-

západ ponúka rozľahlé pieskové pláže, juh prekrásne 

menšie pieskové pláže, juhovýchod väčšie či menšie 

pieskovo-kamienkové pláže a sever dlhé pláže s bie-

lymi kamienkami.

Vďaka príjemne vlhkému podnebiu, ktoré je pre túto 

oblasť ojedinelé, je ostrov oddávna vyhľadávaný as-

tmatikmi a ľuďmi s dýchacími problémami. Aj na-

priek vysokej návštevnosti si Korfu stále zachováva 

veľmi príjemnú atmosféru či už vďaka chutnej miest-

nej kuchyni, výbornému vínu, milým miestnym oby-

vateľom alebo takmer neexistujúcim gigantickým 

hotelovým rezortom a zastavaným letoviskám.

Okruh ostrovom

Celodenný výlet po najkrajších miestach ostro-

va a  za  poznaním bežného života miestnych 

obyvateľov. Zastávka v  letnom sídle rakúskej 

cisárovnej Sissi, v zámočku Achilion či v Paleo-

kastritce, jednom z  najkrajších menších leto-

vísk na  ostrove s  krásnou pieskovou plážou. 

Plavba loďkou k blízkym jaskyniam. Nasleduje 

prehliadka neďalekého pravoslávneho klášto-

ra na kopci nad zátokou, zastávka na vyhliad-

ke Bella Vista a na spiatočnej ceste v dedinke 

Makrádes.

Lodný výlet Paxos a  Antipaxos - jaskyne 

na juhu

Obľúbený celodenný výlet na  pláže v  okolí 

ostrovov Paxos a Antipaxos. Počas plavby nie-

koľko zastávok na kúpanie, najzaujímavejšie je 

určite zakotvenie na ostrove Paxos. Jedinečná 

šanca spoznať nádherné pláže prístupné iba 

z mora. V bare na lodi je možné kúpiť nápoje 

a ľahké občerstvenie.

ostrov Korfu
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy 

 - z Košíc

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  592 km2

 - časový posun:

  +1 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk: 

  gréčtina

 - trvanie letu: 

  cca 1 hod. 50 min.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

K
O

RF
U

Grécko

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

KORFU

KERKYRA

MORAITIKA

MESSONGHI

AGHIOS GEORGIOS

ERMOS

BARBATI

ACHARAVI
RODA

PERAMA

KONTOKALI

AGIOS IOANNIS PERISTERON

LEFKIMI
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Kerkyra

Hlavné mesto Kerkyra so svojim pôvodným 

historickým centrom, malebnými uličkami 

a  početnými tavernami, barmi, kaviarňami 

a obchodíkmi láka k podvečerným prechádz-

kam, posedeniu či nákupom. Prechádzka 

v  úzkych uličkách cca 35tisícového mesta, 

postaveného v benátskom štýle, medzi typic-

kými obytnými domami, ponúka romantic-

ké zážitky. Hlavnou dominantou správneho 

a obchodného centra ostrova s mnohými pa-

mätihodnosťami je benátska pevnosť. Kerkyr-

ský záliv sa využíva ako prístav pre lode pláva-

júce z Talianska do Stredomoria.

Kontokali

Len asi 6 km severne od hlavného mesta, v zá-

live s prekrásnym výhľadom na hlavné mesto 

s možnosťou príjemných prechádzok a pose-

denia v miestnych tavernách či baroch.

Transfer z letiska: cca 15 min.

Agios Ioannis Peristeron

Patrí k tým pokojnejším letoviskám, ktoré leží 

medzi dvomi populárnymi letoviskami - sme-

rom na sever Benitses a smerom na juh Morai-

tika. Ak si ráno privstanete, budete svedkami 

prekrásneho východu slnka. Miestna pláž je 

pieskovo-kamienková a voda krištáľovo čistá, 

aj preto sa pýši prestížnym ocenením Európ-

skej únie za kvalitu zvaným „modrá vlajka“. 

Transfer z letiska: cca 30 min.

Lefkimi

Letovisko na  juhovýchodnom pobreží s  pre-

krásnou pieskovou plážou a rušným nočným 

životom, množstvom kaviarní, barov a  tave-

rien.

Transfer z letiska: cca 1 hod. 15 min.

Modrá lagúna

Plavba krásnym priezračným a čistým morom 

a miestami, kde Gréci zvádzali slávne námorné 

bitky. Zastávka pri pláži Agios Paraskevi s mož-

nosťou kúpania. V magickej zátoke Modrá la-

gúna môžete skúsiť šťastie v  potápaní za  fľa-

šou šampusu.

Lodný výlet Parga a Paxos

Plavba popri juhovýchodnom pobreží Korfu 

na  grécku pevninu do  mestečka Parga. Pre-

hliadka pozostatkov starej pevnosti. Zastave-

nie na ostrove Paxos a prechádzka starým prí-

stavom.

Kalypso a Kerkyra

Hodinová plavba loďou s  preskleným dnom 

Kalypso Stars. Potom možnosť nákupov či pre-

chádzky historickou časťou hlavného mesta.

Aqualand

Vodný park sa nachádza pri dedinke Agios Ioa-

nis. Komplex plný rôznych šmykľaviek, toboga-

nov, bazénov a nafukovacích atrakcií pre deti 

a dospelých. Možnosť občerstvenia v areáli.

Plavba do Albánska

Lodný výlet s možnosťou návštevy Butrintu.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

ovocie kumquat

mierne horké 

citrusové ovocie 

tzv. trpasličí 

pomaranč

feta

ovčí syr

saganaky

tvrdý syr pečený 

s paradajkou 

v alobale

sofrito

tenké plátky 

pečeného 

hovädzieho mäsa 

s bielou omáčkou z 

jemne nasekaného 

cesnaku, petržlenu, 

bieleho korenia, 

soli a octu

 

treska bianco

treska so zemiakmi 

a smotanovou 

omáčkou z jemne 

nasekaného 

cesnaku, petržlenu, 

citrónovej šťavy 

a čierneho korenia

 

bourdeto

varené morské raky 

alebo filety 

z tresky s pikantnou 

rajčinovou 

omáčkou

 

tsigareli

zelenina s jemne 

nasekanou cibuľou, 

cesnakom a 

červenou paprikou 

v rajčinovej omáčke

likér Kumquat

alkoholický 

nápoj vyrobený 

z rovnomenného 

ovocia

K
O

RF
U

Grécko
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MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
ľahké občerstvenie 16.00-
18.00 hod. (malé sendviče, 
zákusky, sušienky), rozlie-
vané miestne alkoholické 
(pivo, víno, likéry, brandy, 
snaps) a nealkoholické ná-
poje, fi ltrovaná
káva/čaj, zmrzlina, výber 
z alkoholických a neal-
koholických kokteilov 
10.00-23.00 hod., slneč-
níky a lehátka pri bazéne 
a na pláži, plážové osušky, 
animačné programy, vybra-
né športové aktivity

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 šmykľavky

 WiFi zadarmo

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

štandardná izba

/
rodinná izba

/ / / /

Poloha: priamo pri krásnej a  dlhej piesko-

vej pláži Agios Petros • na pokojnom mies-

te juhovýchodného pobrežia ostrova • cca 

2 km od centra letoviska Lefkimi • cca 50 km 

od letiska

Vybavenie: zrenovovaný moderný komplex 

hlavnej budovy a  bungalovov v  záhrade • 

vstupná hala s recepciou • reštaurácia • a´la 

carte reštaurácia • lobby bar • bar pri bazéne 

• vonkajší bazén • detský bazén so šmykľav-

kami • fitnes • plážový volejbal • tenis • WiFi 

pripojenie v areáli (zadarmo) • minimarket • 

obchod so suvenírmi • parkovisko

Služby za poplatok: biliard • služby business 

centra • masáže • trezor na izbe

Ubytovanie: komfortne a moderne vybave-

né štandardné 2lôžkové izby s možnosťou 1 

prístelky pre dieťa • klimatizácia • kúpeľňa/

WC • fén • LCD SAT/TV • telefón • DVD pre-

hrávač • WiFi pripojenie (zadarmo) • trezor 

(za poplatok) • minichladnička • balkón ale-

bo terasa • ďalší typ izby: rodinná izba me-

zonetového typu (na prízemí 2lôžková izba 

s kúpeľňou/WC, na poschodí druhá menšia 

spálňa s 2 lôžkami)

Pre deti: detský bazén so šmykľavkami • 

detské ihrisko • miniklub

Hotel Aquis Capo di Corfu       

Grécko « KORFU « Lefkimi
K

O
RF

U

CDQ291F

NOVINKA
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all inclusive
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Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 17.06. 27.06. 08.07. 18.07. 29.07. 08.08. 19.08. 29.08. 09.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 899 1099 1099 1199 1099 1199 1099 1099 999

zľava 25% do 31.01.2013 674,25 824,25 824,25 899,25 824,25 899,25 824,25 824,25 749,25

zľava 20% do 28.02.2013 719,20 879,20 879,20 959,20 879,20 959,20 879,20 879,20 799,20

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 899 1099 1099 1199 1099 1199 1099 1099 999

zľava 25% do 31.01.2013 674,25 824,25 824,25 899,25 824,25 899,25 824,25 824,25 749,25

zľava 20% do 28.02.2013 719,20 879,20 879,20 959,20 879,20 959,20 879,20 879,20 799,20

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Korfu - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť •  ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri menšej pieskovo-ka-

mienkovej pláži • pláž delí od  hotela po-

brežná komunikácia • prístup na  pláž cez 

most ponad cestu • cca 15 km od letiska

Vybavenie: postupne renovovaný luxusný 

hotel s krásnou záhradou • recepcia • loun-

ge • reštaurácia • a´la carte reštaurácia • bar 

pri bazéne • snackbar • taverna • bar na plá-

ži • bazén • slnečníky a  lehátka pri bazéne 

a na pláži (zadarmo) • plážové osušky • well-

ness & spa • konferenčná miestnosť • parko-

visko

Služby za poplatok: WiFi pripojenie • služby 

wellness & spa centra • fitnes • biliard • vod-

né športy na pláži

Ubytovanie: komfortne zariadené štan-

dardné izby promo deluxe v  časti annex • 

klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • minichlad-

nička • trezor • SAT/TV • telefón • balkón 

alebo terasa • ďalšie typy izieb: deluxe izby 

v časti annex, cluster alebo v hlavnej budo-

ve s  výhľadom na  more alebo do  záhrady/

vnútrozemia, rodinné izby v  časti annex 

alebo v  hlavnej budove (spálňa oddelená 

od obývacej miestnosti s 2 gaučmi)

Pre deti: detské ihrisko • herňa • detský ba-

zén • detská postieľka (zadarmo)

MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

ALL INCLUSIVE za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných ná-
pojov, ľahké občerstvenie 
počas dňa, sladkosti, zmrz-
lina, rozlievané miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 10.30-23.00 hod., 
vybrané športové aktivity

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 wellness

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

promo izba

/ / /
izba deluxe

/ /
rodinná izba

/ / /

Hotel Marbella Beach       polpenzia, 
za príplatok all inclusive

Grécko « KORFU « Agios Ioannis Peristeron
K

O
RF

U

CMQ291F

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 17.06. 27.06. 08.07. 18.07. 29.07. 08.08. 19.08. 29.08. 09.09.

Počet nocí v promo deluxe izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1169 1259 1179 1369 1279 1379 1239 1261 1169

zľava 25% do 31.01.2013 876,75 944,25 884,25 1026,75 959,25 1034,25 929,25 945,75 876,75

zľava 20% do 28.02.2013 935,20 1007,20 943,20 1095,20 1023,20 1103,20 991,20 1008,80 935,20

3. osoba na prístelke 709 759 719 819 769 819 749 759 709

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v promo deluxe izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1169 1259 1169 1269 1229 1379 1279 1289 1169

zľava 25% do 31.01.2013 876,75 944,25 876,75 951,75 921,75 1034,25 959,25 966,75 876,75

zľava 20% do 28.02.2013 935,20 1007,20 935,20 1015,20 983,20 1103,20 1023,20 1031,20 935,20

3. osoba na prístelke 709 759 719 759 709 819 769 779 719

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Korfu - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži 

• na  výbežku v  zálive s  krásnym výhľadom 

na  hlavné mesto vzdialené cca 6 km • cca 

500 m zastávka autobusu • cca 10 km od le-

tiska

Vybavenie: rozsiahly komplex hlavnej bu-

dovy a bungalovov obklopený zeleňou s vy-

sokým štandardom služieb • vstupná hala 

s recepciou • reštaurácia • taverna • SAT/TV 

miestnosť • bar • kaviareň • vonkajší bazén 

• slnečníky a  lehátka pri bazéne a  na  pláži 

(zadarmo) • plážové osušky • konferenčná 

miestnosť • wellness & spa centrum • fitnes • 

tenis • WiFi pripojenie(zadarmo)

Služby za poplatok: vodné športy na pláži • 

osvetlenie tenisových kurtov • služby well-

ness & spa centra

Ubytovanie: elegantne zariadené štandard-

né izby • kúpeľňa/WC • fén • župany a papu-

če • klimatizácia • telefón • SAT/TV • mini-

bar (po prílete fľaša vody a vína zadarmo) • 

trezor • balkón alebo terasa • ďalší typ izby: 

rodinná izba (2lôžková spálňa oddelená za-

súvacími dverami od  obývacej miestnosti 

s 2 gaučmi)

Pre deti: detský bazén • herňa • miniklub • 

detská postieľka (zadarmo)

Grécko « KORFU « Kontokali

CKG291F
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MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

 wellness

štandardná izba

/ /
rodinná izba

/ /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Kontokali Bay Resort & Spa        polpenzia, 
za príplatok plná penzia

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 17.06. 27.06. 08.07. 18.07. 29.07. 08.08. 19.08. 29.08. 09.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1359 1489 1459 1809 1719 1859 1719 1629 1459

zľava 25% do 31.01.2013 1019,25 1116,75 1094,25 1356,75 1289,25 1394,25 1289,25 1221,75 1094,25

zľava 20% do 28.02.2013 1087,20 1191,20 1167,20 1447,20 1375,20 1487,20 1375,20 1303,20 1167,20

3. osoba na prístelke 809 899 979 1319 1279 1379 1279 1109 979

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 509 569 639 879 859 919 859 729 639

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1359 1469 1419 1659 1719 1859 1719 1779 1459

zľava 25% do 31.01.2013 1019,25 1101,75 1064,25 1244,25 1289,25 1394,25 1289,25 1334,25 1094,25

zľava 20% do 28.02.2013 1087,20 1175,20 1135,20 1327,20 1375,20 1487,20 1375,20 1423,20 1167,20

3. osoba na prístelke 809 859 969 1139 1279 1379 1279 1289 979

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 509 539 589 749 859 919 859 859 639

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Korfu - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť •  ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok plná penzia) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

POLPENZIA

PLNÁ PENZIA za príplatok

raňajky formou bufetu, 
večera (servírovaný výber 
z menu, šaláty a dezerty 
formou bufetu)

raňajky formou bufetu, 
obed a večera (servírovaný 
výber z menu; predjedlo, 
šaláty a dezerty formou 
bufetu)
Pri večeri sa vyžaduje spo-
ločenské oblečenie 
(u pánov dlhé nohavice).



Zakynthos je jedným z  najkrajších gréckych 

ostrovov. Nachádza sa asi hodinu a štvrť plavby 

od  Peloponézu. Svojou rozlohou 406 km2 je 

tretím najväčším ostrovom v  Jónskom mori. 

Ostrov patrí medzi najzelenšie ostrovy v Grécku 

a  zvlášť na  jar je kvitnúcou záhradou, kedy je 

vzduch presýtený vôňou bylín a  eukalyptov. 

Preto je nazývaný „Ostrovom vôní“ alebo tiež 

„Kvetom východu“. Ostrov je členitý, z  veľkej 

časti hornatý a zalesnený, ponúka ale i rozsiahle 

háje olivovníkov, citrusov, viníc a  úrodné 

nížiny. Okrem veľkého množstva nádherných 

pieskových aj kamienkových pláží sa pozdĺž 

pobrežia nachádza veľa pôsobivých skalnatých 

útesov, jaskýň a  ostrovčekov. Na  ostrove žije 

asi 42  000 stálych obyvateľov, z  toho 13  000 

v hlavnom meste Zakynthos.

Krásy ostrova Zakynthos

Tento výlet vám priblíži spôsob života obyvate-

ľov ostrova Zakynthos. Navštívite dedinku Exo-

chora, kde sa nachádza najstarší olivový strom, 

môžete tu stretnúť aj miestnych obchodníkov 

s  kobercami a  poľnohospodárskymi produkt-

mi. Ďalšou zastávkou je preslávený kláštor 

sv. Dionysia, ktorý je považovaný za  patróna 

ostrova. Obľúbenou zastávkou je Skinari na se-

vere ostrova, odkiaľ je možnosť fakultatívneho 

lodného výletu s obhliadkou Modrých jaskýň. 

Výlet pokračuje návštevou vinárskeho závodu 

Callinico spojenou s ochutnávkou lahodného 

vína. Posledná zastávka je na  kopci Bochali 

s  veľmi peknou vyhliadkou na  hlavné mesto 

Zakynthos Town. 

Lodný výlet Kaiki

Tento poldenný výlet do  zálivu Laganas by 

vám mal umožniť vidieť morské korytnačky 

Caretta caretta a užiť si pekný deň na palube 

lode. Navštívite jaskyne Keri, budete mať mož-

nosť slniť sa na kamienkovej pláži malého ro-

mantického ostrovčeka Marathonissi (možné 

kúpanie z lode).

Lodný výlet na pláž Navajo

Jeden z  najpopulárnejších celodenných výle-

tov, ktorý vám umožní získať celkovú predsta-

vu o kráse ostrova. Na výlet sa vypláva z prísta-

vu v hlavnom meste a obopláva sa časť ostrova 

až ku známej pláži Navajo s vrakom pašeráckej 

lode Panagiotis. Pláž je prístupná len z  mora. 

Počas výletu je niekoľko zastávok na kúpanie 

v  Jónskom mori a  fotografi cká zastávka pri 

Modrých jaskyniach na severe ostrova.

Waterland - vodný park

Čaká na  vás deň plný zábavy a  hier s  deťmi 

či priateľmi vo vodnom parku v  Sarakinado 

(Agios Kirikos) s najrôznejšími druhmi šmykľa-

viek, bazénov a vodných hier. V areáli nájdete 

bary, rýchle občerstvenie, cukráreň a  obchod 

so suvenírmi.

ostrov Zakynthos
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy 

 - z Košíc 

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  406 km2

 - časový posun:

  +1 hod.

 - mena: EUR

 - úradný jazyk: 

  gréčtina

 - trvanie letu: 

  cca 2 hod. 15 min.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

ZA
K

YN
TH

O
S

Grécko

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013
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Zakynthos má subtropické podnebie, v  lete 

teploty dosahujú vyše 35°C. More je príjemne 

teplé, priezračné a čisté. Atrakciou ostrova sú 

morské korytnačky Caretta caretta, ktoré si po-

brežie Zakynthosu vybrali ako miesto, kde sa 

už po stáročia v letných mesiacoch rozmnožu-

jú a kladú vajcia do piesku nekonečných pláží. 

Korytnačky dosahujú veľkosť až 1 m a váhu 80-

150 kg. Od  júla do augusta vytvoria asi 1 300 

hniezd na  šiestich plážach v  zálive Laganas, 

kde sa po  60 dňoch vyliahnu malé korytnač-

ky. Pláže sú v záujme záchrany tohto ohroze-

ného živočíšneho druhu chránené špeciálny-

mi zákonmi a  niektoré z  nich boli vyhlásené 

za  národnú prírodnú rezerváciu. Pomoc náv-

števníkov ostrova je pre prežitie morských 

korytnačiek životne dôležitá. Je nevyhnutné, 

aby hostia rešpektovali určité pravidlá: verej-

nosti nie je dovolený prístup na  pláže (Gera-

kas, Kalamaki) medzi západom a  východom 

slnka, je obmedzené zapichovanie slnečníkov 

do piesku, nesmú sa ničiť klietky chrániace mo-

nitorované hniezda, na  pláže nie je dovolený 

prístup autám, koňom a  psom. Prevádzka le-

tiska je obmedzená len na dennú dobu, v noč-

ných hodinách sa nelieta.

Amoudi

Malá romantická dedinka na  severovýchode 

ostrova nie je žiadnym živým turistickým le-

toviskom. Naopak, ide o miesto s atmosférou 

pokoja a pohody s niekoľkými tavernami, ob-

chodíkmi a  miestnymi obyvateľmi, žijúcimi 

svojím pokojným životom. Nedotknutá prí-

roda s  vinicami a  olivovými hájmi, nádherná 

menšia piesková pláž s pozvoľným prístupom 

do  mora. Pieskový vstup do  vody, na  niekto-

rých miestach väčšie kamene. Do  väčších tu-

ristických letovísk Alikanas a Alykes je možné 

dôjsť peši za cca 45 min. 

Transfer z letiska: cca 45 min.

Laganas

Najväčší a najrušnejší turistický raj na ostrove 

s pieskovou plážou, ktorá patrí k najvyhľadáva-

nejším a  najkrajším v  Grécku. Pozvoľný vstup 

do  mora. Letovisko ponúka veľké množstvo 

taverien, reštaurácií, barov, obchodíkov, disko-

ték a zábavy. Je vzdialené asi 8 km od hlavné-

ho mesta.

Transfer z letiska: cca 25 min.

Tsilivi

Patrí medzi väčšie a  obľúbené letoviská 

na  ostrove, nachádza sa v  severovýchodnej 

časti ostrova a  je vzdialené cca 6 km od hlav-

ného mesta. Letovisko obklopené krásnou prí-

rodou ponúka rôzne romantické zákutia, ale 

i  veľké množstvo obchodíkov, reštaurácií, ta-

verien a barov. Ďalšie príležitosti na zábavu sú 

v neďalekom hlavnom meste, s ktorým je pra-

videlné spojenie miestnym autobusom. Tunaj-

šia dlhá pláž so zlatým pieskom má pozvoľ-

ný vstup do mora s čistou vodou a poskytuje 

výhľad na susedný ostrov Kefalónia. Táto pláž 

bola ocenená modrou vlajkou EÚ.

Transfer z letiska: cca 40 min.

Olympia

Odchod trajektom z  hlavného mesta Za-

kynthos na  polostrov Peloponéz do  prístavu 

Killini a presun autobusom až do pôvodného 

miesta konania Olympijských hier. Prehliadka 

celého starovekého komplexu s  profesionál-

nym sprievodcom, návšteva jedného z najlep-

ších gréckych múzeí.

Kefalónia

Celodenný výlet na nádherný susedný ostrov 

(loďou a autobusom) a s množstvom zaujíma-

vých informácií. Návšteva kvapľovej jaskyne 

Drogarati, jaskynného jazera Melissani a hlav-

ného mesta Argostoli. Prehliadka mestečka 

Agia Efi mia s  možnosťou obeda a  zastávka 

na pláži Myrtos. Zastávka v hlavnom meste Ar-

gostoli.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

králik na Zante 

spôsob

s paradajkovou 

omáčkou

stifado

dusené králičie 

alebo hovädzie 

mäso v červenej 

omáčke na kyslo s 

cibuľou

kalamari

osmažené 

chobotnice v 

cestíčku z bielkov

suvlaki 

grilované ihly s 

bravčovým alebo 

jahňacím mäsom

dolmades

viničové listy 

plnené ragú

mastelado

zakynthoské 

hrozienka

mantolato

nugátová tyčinka

ouzo

anýzový alko nápoj

metaxa

grécka pálenka z 

hrozna

Mythos

grécke pivo

ZA
K

YN
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S

Grécko
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Poloha: v dedinke Amoudi priamo nad ma-

lou plážou s pozvoľným vstupom do vody, 

ku ktorej sa schádza po  schodoch • v  oko-

lí niekoľko taverien a  obchodíkov • cca  45 

min. peši do  rušnejších letovísk Alika-

nas a  Alykes • cca 14 km hlavné mesto Za-

kynthos • cca 45 min. transfer z letiska

Vybavenie: komplex dvoch 3poschodových 

budov s  22 štúdiami bez výťahu • bar s TV 

pri bazéne • sladkovodný bazén • slnečníky 

a lehátka na terase pri bazéne • dobre záso-

bený supermarket

Služby za poplatok: klimatizácia (cca 8 EUR/

deň) • trezor (cca 1,50 EUR/deň, iba v  nie-

ktorých štúdiách) • detská postieľka (cca 

3 EUR/deň) • slnečníky a  lehátka na  tera-

se orientovanej k  moru • WiFi pripojenie 

(s vlastným PC zadarmo)

Ubytovanie: jednoduché 2lôžkové štúdiá • 

v niektorých možnosť 1 prístelky, v ďalších 

možnosť 2 prísteliek pre deti formou po-

schodovej postele • kuchynský kút (základ-

ný riad, varič, chladnička) • kúpeľňa so spr-

chou/WC • balkón so stolíkom a stoličkami

Pre deti: malý detský bazén

Štúdiá Kozanos     bez stravy

Grécko « ZAKYNTHOS « Amoudi

ZKO224F

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štúdiu 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 299 399 429 459 429 459 429 459 399 299

zľava 25% do 31.01.2013 224,25 299,25 321,75 344,25 321,75 344,25 321,75 344,25 299,25 224,25

zľava 20% do 28.02.2013 239,20 319,20 343,20 367,20 343,20 367,20 343,20 367,20 319,20 239,20

3. osoba na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 199 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 199 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Zakynthos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • bez stravy • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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S

BEZ STRAVY

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 WiFi zadarmo

/ / /  

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

2 DETI ubytovanie
ZADARMO 

99 99
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MOŽNOSTI OBSADENIA

/ / /

NOVINKA

Poloha: cca 100 m od pieskovej pláže • cca 

500 m od centra letoviska Tsilivi • budova 

so štúdiami Marietta priamo nadväzuje na 

aparthotel Planos Beach • cca 10 km od le-

tiska

Vybavenie: vstupná miestnosť s TV • bar • 

WiFi pripojenie vo verejných priestoroch 

(zadarmo) • bazén aparthotela Planos Be-

ach • lehátka a slnečníky pri bazéne

Služby za poplatok: trezor • lehátka a slneč-

níky na pláži

Ubytovanie: 2lôžkové štúdio s možnosťou 1 

prístelky pre dospelého alebo 1-2 prísteliek 

pre deti • kúpeľňa/WC • individuálna klima-

tizácia • kuchynský kút (základný riad, mi-

nichladnička, elektrický varič) • TV • balkón 

alebo terasa s výhľadom do vnútrozemia

Grécko « ZAKYNTHOS « Tsilivi

ZMR224F

 cca 100 m od pláže

 WiFi zadarmo

 nočný život

POLPENZIA

kontinentálne raňajky 
a večera formou bufetu 
v aparthoteli Planos Beach

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Štúdiá Marietta      polpenzia

ZA
K

YN
TH

O
S

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štúdiu 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 439 559 599 629 599 629 599 629 529 459

zľava 25% do 31.01.2013 329,25 419,25 449,25 471,75 449,25 471,75 449,25 471,75 396,75 344,25

zľava 20% do 28.02.2013 351,20 447,20 479,20 503,20 479,20 503,20 479,20 503,20 423,20 367,20

3. osoba na prístelke 419 539 579 599 579 599 579 599 509 439

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 299 299 299 299 299 299 299 259 259

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Zakynthos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: rušnejší hotelový komplex nece-

lých 60 m od pieskovej pláže s drobnými ka-

mienkami a  čiastočne kamenitým vstupom 

do mora • v letovisku tiež známa široká pies-

ková pláž • v  jednom z  najkrajších letovísk 

na  Zakynthose - Tsilivi • cca 70 m od  stanice 

autobusu a  taxi • cca 300 m od  centra leto-

viska • cca 5 km severozápadne od hlavného 

mesta Zakynthos • cca 7 km od  letiska • cca 

350 m od vodného parku s atrakciami pre deti 

a dospelých

Vybavenie: šesť 3poschodových budov • 

vstupná hala s recepciou • výťah • reštaurácia 

• bar • obchod • TV miestnosť • stolný tenis • 2 

sladkovodné bazény • internetový kútik

Služby za poplatok: trezor na  izbe • gulečník 

• masáže (rezervácia vopred na recepcii) • in-

ternet a WiFi pripojenie na recepcii • slnečníky 

a lehátka na pláži • vratná záloha za diaľkové 

ovládanie ku klimatizácii a TV (cca 10 EUR)

Ubytovanie: 180 izieb typu štúdio alebo 

apartmán • kúpeľňa/WC • individuálna klima-

tizácia (vratná záloha za ovládač) • kuchynský 

kút • TV • telefón • chladnička • fén • balkón 

alebo terasa • v štúdiách  možnosť 1 prístelky 

formou pohovky • v apartmánoch možnosť 2 

prísteliek formou pevných lôžok, ktoré sú od-

delené zasúvacou stenou

Pre deti: detská postieľka zadarmo (iba v štú-

diách) • detský bazén • detské ihrisko

Hotel Admiral Tsilivi      all inclusive

 cca 60 m od pláže

 aquapark

 nočný život

ZAT224F

Grécko « ZAKYNTHOS « Tsilivi
ZA

K
YN

TH
O

S

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
občerstvenie v snackbare 
10.00-12.00 a 15.00-17.00 
hod., zmrzlina 13.00-14.30 
a 19.00-21.00 hod., nápoje 
09.00-23.00 hod. (pivo, 
víno a liehoviny miestnej 
výroby, voda, čaj, káva, 
nealko nápoje); nápoje 
po 23.00 hod., nápoje a 
občerstvenie nezaradené 
do systému all inclusive sa 
platia na mieste (spravidla 
2 EUR / položka), slnečníky 
a lehátka pri bazéne, 
animačné príležitostné 
programy, 2 vstupy do 
neďalekého vodného 
parku (občerstvenie nie je 
zahrnuté)

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

štúdio

/ /
apartmán

max.  

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štúdiu/apartmáne 10 11 11 11 10 10 10 11 11 11

dospelý na základnom lôžku 659 799 829 859 829 859 829 859 759 699

zľava 25% do 31.01.2013 494,25 599,25 621,75 644,25 621,75 644,25 621,75 644,25 569,25 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 527,20 639,20 663,20 687,20 663,20 687,20 663,20 687,20 607,20 559,20

3. osoba na prístelke 499 529 499 529 499 529 499 529 499 529

4. osoba na prístelke (iba v apartmáne) 499 529 499 529 499 529 499 529 499 529

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke (iba v apartmáne) 329 339 329 339 329 339 329 339 329 339

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Zakynthos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 

Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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MOŽNOSTI OBSADENIA

/ / /

NOVINKA

Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži 

letoviska Tsilivi • cca 300 m od  centra leto-

viska s  obchodmi, tavernami a  barmi • cca 

300 m od  autobusovej zastávky • cca 5 km 

od hlavného mesta • cca 10 km od letiska

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • zme-

náreň • obchod • výťah • SAT/TV • reštaurá-

cia • 2 bary • veľký sladkovodný bazén • von-

kajšie jacuzzi • WiFi pripojenie vo verejných 

priestoroch a  na  izbách (zadarmo) • stolný 

tenis • biliard • šípky • aerobik • vodné pólo 

• futbal • volejbal • basketbal • bedminton

Služby za poplatok: trezor na izbe • interne-

tový kút • lehátka a slnečníky na pláži

Ubytovanie: štandardné 2lôžkové izby 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo 1-2 prísteliek pre deti • kúpeľňa/WC • fén 

• individuálna klimatizácia • TV • minichlad-

nička • WiFi pripojenie • telefón • balkón 

alebo terasa • na  vyžiadanie a  za  príplatok 

junior suita s jacuzzi

Pre deti: detský bazén • detská postieľka 

(zadarmo) • detské ihrisko

Grécko « ZAKYNTHOS « Tsilivi

ZTT224F

 priamo pri pláži

 WiFi zadarmo

 nočný život

ALL INCLUSIVE

raňajky, obed a večera for-
mou bufetu, občerstvenie 
v bare 11.00-12.00 a 14.30-
18.00 hod., zmrzlina počas 
obeda a večere, nápoje 
11.00-23.30 hod. (čapované 
miestne pivo, miestne alko-
holické nápoje: ouzo, bran-
dy, víno, vodka, gin, rum 
a i., nealkoholické nápoje, 
voda, čaj, káva), lehátka a 
slnečníky pri bazéne, ani-
mačné programy

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Hotel Tsilivi Beach       all inclusive

ZA
K
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TH
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Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 759 899 929 959 929 959 929 959 859 799

zľava 25% do 31.01.2013 569,25 674,25 696,75 719,25 696,75 719,25 696,75 719,25 644,25 599,25

zľava 20% do 28.02.2013 607,20 719,20 743,20 767,20 743,20 767,20 743,20 767,20 687,20 639,20

3. osoba na prístelke 679 729 675 720 675 720 675 720 675 720

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 329 339 329 339 329 339 329 339 329 339

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Zakynthos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 

Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

2 DETI 
ubytovanie a strava

ZADARMO 
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Poloha: výnimočná poloha priamo pri piesko-

vej pláži zátoky Laganas • cca 1,5 km od cen-

tra letoviska Laganas s obchodmi a reštaurá-

ciami • cca 5 km od letiska • cca 8 km od mesta 

Zakynthos a letiska

Vybavenie: rozľahlý hotelový areál tvorí hlav-

ná 3poschodová budova a  9 bungalovov 

v krásnej záhrade s pozostatkami pôvodného 

lesa • vstupná hala s  recepciou • výťah • bar 

• TV kút • reštaurácia • talianska reštaurácia • 

malý obchod • fi tnes • tenisové kurty (počas 

dňa zadarmo) • stolný tenis • volejbal • sladko-

vodný bazén • bar pri bazéne

Služby za poplatok: minibar (na vyžiadanie) • 

trezor na izbe (cca 3,50 EUR/deň) • gulečník • 

osvetlenie tenisových kurtov • internet na re-

cepcii • lehátka a slnečníky na pláži

Ubytovanie: 2lôžkové izby s možnosťou 1 prí-

stelky alebo rodinné izby s možnosťou 2 prí-

steliek formou poschodovej postele pre deti 

• izby sa nachádzajú v hlavnej budove alebo 

bungalovoch v  záhrade • kúpeľňa/WC • cen-

trálna klimatizácia (na izbe je možné vypnúť/

zapnúť) • TV • telefón • fén • minichladnička • 

balkón alebo terasa • niektoré izby majú vý-

hľad orientovaný smerom k  moru, ale väčši-

nou ide len o čiastočný výhľad, ktorý zatieňu-

jú stromy v záhrade

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko • pi-

rátska loď • detský bazén • detský miniklub 

v cudzom jazyku • detský bufet počas večere

Hotel Louis Zante Beach      all inclusive

 priamo pri pláži

ZZB224F

Grécko « ZAKYNTHOS « Laganas
ZA

K
YN

TH
O

S

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

bufetové raňajky, obed 
a večera, teplé a studené 
občerstvenie počas dňa, 
popoludňajšia káva/čaj, 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej výroby 
(čapované pivo, víno, 
nealko, minerálna voda, 
likéry, džúsy, koktaily, 
teplé nápoje) 10.00-24.00 
hod., animačné programy 
v angličtine a nemčine, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne, plážové osušky 
za vratnú kauciu (cca 10 
EUR)

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

štandardná  izba

/ /
rodinná izba

/ / /

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1239 1359 1499 1629 1599 1799 1659 1709 1239 1339

zľava 25% do 31.01.2013 929,25 1019,25 1124,25 1221,75 1199,25 1349,25 1244,25 1281,75 929,25 1004,25

zľava 20% do 28.02.2013 991,20 1087,20 1199,20 1303,20 1279,20 1439,20 1327,20 1367,20 991,20 1071,20

3. osoba na prístelke 979 1079 1189 1279 1249 1409 1299 1339 979 1059

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Zakynthos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 

Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: hotelový komplex priamo pri dlhej 

pieskovej pláži • pozvoľný vstup do mora • 

cca 250 m do centra letoviska s množstvom 

obchodov, taverien, barov, reštaurácií a 

nočných podnikov • cca 100 m supermarket 

• cca 8 km hlavné mesto a letisko

Vybavenie: areál hotela tvorí niekoľko bu-

dov • hlavná 4poschodová budova • vstup-

ná hala s recepciou • výťah • bar s TV • 

reštaurácia s vychýrenou gréckou aj medzi-

národnou kuchyňou • sladkovodný bazén s 

terasou • bar pri bazéne • stolný tenis • gu-

lečník • šípky • plážový volejbal

Služby za poplatok: trezor na recepcii (cca 

20 EUR/týždeň) • WiFi vo verejných priesto-

roch (cca 2 EUR/30 min.) • vodné športy • sl-

nečníky a lehátka na pláži • plážové osušky 

(cca 1 EUR/deň) • hotel vyžaduje vratnú zá-

lohu 50 EUR alebo číslo kreditnej/platobnej 

karty ako záruku za prípadné škody na izbe/

hoteli

Ubytovanie: klimatizované 2lôžkové izby 

v hlavnej budove s možnosťou 1 prístelky 

alebo 2 prísteliek pre deti (formou rozkla-

dacej pohovky alebo poschodovej postele) 

• kúpeľňa so sprchou/WC • fén • telefón • TV 

• chladnička • balkón alebo terasa so stolí-

kom a stoličkami

 

Pre deti: detská postieľka • detský bazén • 

detské ihrisko

Hotel Galaxy       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

all inclusive

raňajky, obed a večera 
formou bufetu, studené 
občerstvenie 11.00-18.00 
hod. v bare pri bazéne a 
v hlavnom bare 21.30-
23.00 hod., zmrzlina pre 
deti 10.00-18.00 hod., 
nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby 
10.00-23.00 hod., lehátka 
a slnečníky pri bazéne, 
príležitostne zábavné 
programy v angličtine

ZGA224F

Grécko « ZAKYNTHOS « Laganas

ZA
K

YN
TH

O
S 

 priamo pri pláži

 nočný život

/ / /  

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

ODPORÚČAME

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 11 10 10 10 11 11 11

dospelý na základnom lôžku 899 1059 1059 1099 1059 1099 1059 1099 999 959

zľava 25% do 31.01.2013 674,25 794,25 794,25 824,25 794,25 824,25 794,25 824,25 749,25 719,25

zľava 20% do 28.02.2013 719,20 847,20 847,20 879,20 847,20 879,20 847,20 879,20 799,20 767,20

3. osoba na prístelke 759 799 759 799 759 799 759 799 759 799

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-12 rokov na prístelke 499 529 499 529 499 529 499 529 499 529

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Zakynthos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 

Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov, 109 EUR/dieťa 2-5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

2 DETI 
ubytovanie a strava

ZADARMO 



Cyprus, nazývaný aj Afroditin ostrov, ktorý sa 

vo všeobecnosti delí na  2 časti: severný a  juž-

ný Cyprus. Cyperská republika na  juhu je od r. 

2004 členskou krajinou EÚ, zatiaľčo Severocy-

perská turecká republika je od r. 1974 vyhlásená 

za separátny štát, ktorý ale nie je medzinárodne 

uznaným samostatným štátom. Cyprus sa teší 

výbornej polohe v subtropickom pásme, môže 

sa pochváliť až 300 slnečnými dňami v  roku 

a teplým tyrkysovo modrým morom (až cca 28 

0C). Región severného Cypru je zaujímavou fú-

ziou tureckej a  gréckej kultúry.  Odporúčame 

najmä vyznávačom vodných športov, klien-

tom vyhľadávajúcich krásne more i  tým, ktorí 

majú radi nakupovanie či historické pamiatky. 

Po  prílete na  severný Cyprus je potrebné vy-

plniť prihlasovací formulár. Let je realizovaný 

s technickým medzipristátím v Antalyi, nakoľko 

do krajiny nie je možný priamy let zo žiadneho 

európskeho letiska. Spoznajte s nami krásy se-

verného Cypru a  vyberte si z  ponuky fakulta-

tívnych výletov alebo si požičajte auto (jazdí sa 

vľavo, nutný medzinárodný vodičský preukaz).

Kyrenia Tour

Návšteva pevnosti Sv. Hilarion, odkiaľ je krásny 

panoramatický výhľad na  Kyreniu. Prehliadka 

nádherného kláštora Bellapais, dedinky 

a opátstva, postaveného na začiatku 12. stor., 

považované za obľúbené opátstvo kráľovských 

rodín na  Cypre. Výlet je zakončený v  centre 

Kyrenie s prehliadkou prístavu. Hrad v Kyrenii 

bol postavený v  7. stor. s  cieľom ochrániť 

prístav pred nájazdmi Arabov. V múzeu, ktoré 

je súčasťou pevnosti, môžete vidieť najstaršiu 

stroskotanú loď (cca 2300 rokov stará). Výlet po 

tradičných cyperských dedinkách, Návšteva 

južného Cypru. V cene obed a vstupy. 

Orientačná cena: 35 EUR (z  Kyrenie), 45 EUR 

(z Famagusty).

Nicosia Tour

Nicosia je jediným hlavným mestom na svete, 

ktoré je rozdelené na 2 časti: grécku (Nicosia) 

a  tureckú (Lefkosia). Oddeľuje ho originálna 

hranica. Pri prehliadke môžete navštíviť 

sakrálne pamiatky: katedrálu Sv. Sofi e, ktorá 

bola postavená v  12. stor. (konvertovala 

na  mešitu), katedrálu Sv. Nicholasa,  

Arcibiskupský palác, 2 typické hostince 

z  otomanskej éry, stredoveké múry a  brány 

mesta prestavané Benátčanmi v  16. stor. 

V  poobedňajších hodinách si môžete pozrieť 

južnú časť Nicosie individuálne (nezabudnite 

Severný Cyprus
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy

 - z Košíc

ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy

i  
INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  3.355 km² 

  (celková rozloha 

  Cypru 9251 km²)

 - časový posun: 

  +1 hod.

 - mena:  YTL 

  (turecká líra)

 - úradný jazyk: 

  turečtina

 - ramadán: 

  09.07.-08.08.2013

 - trvanie letu: 

  cca 4 hod.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

SE
V

ER
N

Ý 
CY

PR
U

S
CYPRUS

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

KYRENIA
BAFRA TOURISM ZONE 

ERCAN 
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Nikózia (Lefkosia)

Hlavné mesto Cypru je rozdelené na  2 časti: 

grécka (južná časť) a  turecká (severná časť). 

Dominanty mesta sú zachované historické 

pamiatky: katedrála Sv. Sofi e (konvertovaná 

na mešitu), turecký bazár Bandabuliya, Bϋyϋk 

Han z  otomanskej éry, turecké kúpele, rôzne 

kostoly, bary z otomanskej éry. V súčasnosti je 

to živé turistické centrum plné obchodov, ba-

rov a  reštaurácií. Najznámejšou obchodnou 

ulicou je Ledra Street.

Vzdialenosť od letiska Ercan: cca 23 km

Kyrenia

Hlavné turistické centrum pod pohorím Pen-

tadaktylos. Nad prístavom sa čnie starobylý 

hrad, ktorý okrem múzea ponúka vnútornú 

záhradu a  nádhernú vyhliadku na  celú Kyre-

niu. Uprostred hôr sa týčia 2 ruiny hradov Buf-

favento a pevnosť sv. Hiraliona. Turisticky naj-

atraktívnejšou pevnosťou je gotické opátstvo 

Bellapais s  výnimočnou polohou na  vrchole 

skalnatého výbežku s panoramatickým výhľa-

dom na celé okolie.

Vzdialenosť od letiska Ercan: cca 37 km

Famagusta

Turistické mestečko na  východnom pobreží 

Cypru s  nádhernými pieskovými a  pieskovo-

-kamienkovými plážami. Pôvodne rybárska 

osada, známa zo Shakespearovej drámy Othel-

lo. Othellova veža - benátska pevnosť s dôle-

žitou funkciou ochrany mesta a prístavu v mi-

nulosti patrí medzi pamiatky, ktorú by ste mali 

určite vidieť. Medzi ďalšie zaujímavé domi-

nanty patria: katedrála sv. Mikuláša (najväčšia 

stredoveká stavba v  meste), ktorá po  zmene 

politického systému konvertovala na  mešitu 

Lala Mustafa Pasha. Atrakciou je štvrť Varosha 

„mesto duchov“: domy, obchody, hotely, školy 

opustené a zabudnuté časom, dodnes stráže-

né vojakmi.

Neďaleko Famagusty nájdete aj ruiny antické-

ho mesta Salamis (mestské kúpele, mramoro-

vé sochy, rímske divadlo).

Vzdialenosť od letiska Ercan: cca 51 km

Bafra Tourism Zone

Novopostavené rozvíjajúce sa letovisko na se-

verovýchodnej strane ostrova, ktoré je zatiaľ 

len čiastočne poznačené turizmom. Medzi jej 

poznávacie znaky patria krásne dlhé pieskové 

pláže, ktoré sa považujú za najkrajšie na ostro-

ve. V tejto časti ostrova nájdete zväčša luxusné 

hotelové rezorty.

Vzdialenosť od letiska Ercan: cca 70 km

si zobrať so sebou pas). Výlet po tradičných 

cyperských dedinkách, Návšteva južného 

Cypru. V cene obed a vstupy.

Orientačná cena: 40 EUR 

Famagusta Tour

Návšteva centra Famagusty, o ktorej zmienky 

pochádzajú už z  3. stor. p. n. l. Dominantami 

je Othellova veža, kadetrála sv. Nicholasa, 

kaplnka sv. Barnabáša, ruiny starobylého 

mesta Salamis (datované do  7. stor. p. n. l.) 

a „mesto duchov“ Varosha.

Orientačná cena: 45 EUR (z  Kyrenie), 35 EUR 

(z Famagusty).

Lodný výlet

Pravá voľba pre tých, ktorí milujú relax 

a  spoznávanie pobrežia z  paluby lode. Počas 

plavby môžete využiť čas aj na  plávanie príp. 

vodné športy, loď zastaví na  pár pekných 

miestach. V  cene je tradičný obed, ktorý je 

servírovaný na palube lode. V cene nie sú nápoje.

Orientačná cena: 30 EUR (z  Kyrenie), 40 EUR 

(z Famagusty).

Výlet po tradičných cyperských dedinkách

Pokiaľ chcete spoznať miestnu kultúru 

a  typických obyvateľov, tento výlet by ste si 

nemali nechať ujsť. Navštívite západný región 

v provincii Kyrenii. Návšteva malebnej dedinky 

Kozan, v  ktorej máte príležitosť pozorovať 

pečenie domáceho chleba v  kamennej peci, 

ochutnať typické cyperské špeciality: Hellim 

syr, olivy. Ďalšími zastávkami sú: ruiny svätyne 

Pighades, ktorá sa datuje až do doby bronzovej; 

dedinka Hisarköy s  malým kostolíkom, kde 

bola spozorovaná blahoslavená Panna Mária; 

návšteva Modrej vily, ktorú postavil priateľ 

arcibiskupa Makariosa II. (na vilu sa viaže veľa 

legiend a príbehov v spojitosti s podzemnými 

tunelmi popod vilu, ktoré sa pravdepodobne 

používali ako sklady pre pašované zbrane). 

Výlet končí cestou smerom do  Kyrenie 

s  možnosťou obdivovať skvostné pobrežie 

nádherného tyrkysového mora. V cene obed 

a vstupy.

Orientačná cena: 35 EUR

Návšteva južného Cypru

Tento výlet je tou pravou voľbou pre 

všetkých, ktorí chcú spoznať aj grécku 

časť ostrova. Prvou zastávkou je návšteva 

dedinky Peristerona s  malým občerstvením 

a  prehliadka kostola apoštola Varnavas. 

Pokračujete návštevou Troodosu (najvyššieho 

pohoria na Cypre) a dedinky Kakopetria. Obed 

v  tradičnej cyperskej taverne a  ochutnávka 

vína vo vinárskej dedinke Omodos vám 

umožnia otestovať cyperskú tradičnú 

kuchyňu. Poslednou zastávkou je mestečko 

Limassol (najdôležitejší prístav na  ostrove) so 

stredovekým hradom vrátane múzea. V cene 

obed a vstupy.

Orientačná cena: 65 EUR

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

gyros

kúsky mäsa 

prevažne 

z jahňacieho mäsa

souvlaki

malé mäsové špízy

baklava

veľmi sladký 

medový zákusok 

s orieškami

tradičný syr 

Chaloumi

zapečený grilovaný 

syr s čerstvou 

zeleninou 

a chlebom

talatouri

podobné gréckym 

tzatzikom

choriatiki

šalát z uhoriek, 

paradajok, fety, 

cibule a olív

raki

anízový alkoholický 

nápoj

commandaria

cyperské dezertné 

víno
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CYPRUS
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Poloha: priamo pri umelo vybudovanej pies-

kovej pláži s pekným mólom • vstup do mora 

cez schodíky z móla alebo priamo z menšej 

pláže • cca 5 km od centra Kyrenie • cca 32 km 

od letiska Ercan (Lefkosia)

Vybavenie: obľúbený luxusný hotel otvo-

rený v  roku 2010 • areál na  ploche 105  000 

m² • priestranná luxusná vstupná hala s  re-

cepciou • hlavná reštaurácia Eden • niekoľ-

ko barov (bar na terase s výhľadom na more, 

lobby bar, bar pri bazéne, bar Exotica, bar pri 

bowlingu) • kaviareň • cukráreň Susa • bar pri 

bazéne • a´la carte reštaurácia • spa centrum 

• krytý bazén • veľký vonkajší bazén • det-

ský bazén • profesionálne kasíno na  ploche 

3800 m² • Port Cratos (amfi teáter s  veľkým 

pódiom, a‘la carte reštaurácie, bary, disko-

téka, vystúpenia známych osobností, party 

na pláži) • 7 konferenčných miestností

Služby za  poplatok: rôzne hudobné a  kul-

túrne podujatia organizované v  amfi teátri • 

izbový servis • minibar • práčovňa • čistiareň 

• opatrovanie detí • služby lekára • biliard • 

bowling • šípky • play station • vodné špor-

ty na  pláži • obchodná pasáž • služby well-

ness centra • služby spa centra (masáže, ja-

cuzzi a vybrané procedúry) • vstup do kasína 

• konzumácia v a´la carte reštaurácii (19.00-

01.00 hod.) • využívanie služieb a  konzu-

mácia v  Port Cratos • vybrané nápoje ne-

zahrnuté do  programu light all inclusive 

(importované nápoje, čerstvo lisované šťavy, 

nápoje v plechovkách a fľašiach a i.)

Ubytovanie: spolu 410 izieb • moderne vyba-

vené štandardné izby s možnosťou 1 prístel-

ky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti • 

izby s 2 prístelkami v klubovej časti (domče-

ky popri bazéne) • kúpeľňa/WC • fén • SAT/

LCD TV • centrálna klimatizácia • minibar • 

WiFi pripojenie na internet • trezor • francúz-

ske okno alebo terasa • za príplatok a na vy-

žiadanie: izby s výhľadom na more, izby pre 

hendikepovaných, superior izby a suity

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • det-

ská postieľka • miniklub Cratoys pre deti 4-12 

rokov

Hotel Cratos Premium & Casino        

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

 wellness

KEW2E8F

Cyprus « SEVERNÝ CYPRUS « Kyrenia

MOŽNOSTI OBSADENIA

LIGHT ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bu-
fetu vrátane vybraných 
miestnych rozlievaných 
nápojov: raňajky 07.30-
10.00 hod., neskoré ra-
ňajky 10.00-10.30 hod., 
obed 12.30-14.30 hod., 
večera 19.00-21.30 hod., 
neobmedzená konzumácia 
vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
vo vyhradených hodinách 
v bare na pláži a pri bazé-
ne 10.00-18.00 hod., v bare 
na terase 19.00-22.00 hod., 
cukrárni Susa 10.00-00.00 
hod., WiFi pripojenie, tre-
zor, turecké a parné kúpe-
le, sauna, fi tnes, lehátka 
a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animácie

štandardná izba

/ /
rodinná klubová izba

/ / /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

NOVINKA
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light all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 1299 1499 1559 1499 1599 1499 1599 1499 1599 1459 1399

zľava 25% do 31.01.2013 974,25 1124,25 1169,25 1124,25 1199,25 1124,25 1199,25 1124,25 1199,25 1094,25 1049,25

zľava 20% do 28.02.2013 1039,20 1199,20 1247,20 1199,20 1279,20 1199,20 1279,20 1199,20 1279,20 1167,20 1119,20

3. osoba na prístelke 1089 1199 1339 1289 1399 1289 1399 1289 1379 1289 1159

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 899 899 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 999 969

zľava 25% do 31.01.2013 674,25 674,25 794,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 749,25 726,75

zľava 20% do 28.02.2013 719,20 719,20 847,20 618,19 618,19 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 799,20 775,20

3. osoba na prístelke 809 809 889 949 949 949 949 949 949 949 949 889 859

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Lefkosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • light all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň 

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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140   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: priamo pri umelo vybudovanej pies-

kovo-kamienkovej pláži s  pekným mólom 

• vstup do  mora cez schodíky z  móla alebo 

priamo z menšej pláže • blízko menšieho tu-

ristického a obchodného prístavu • cca 1 km 

od centra Kyrenie • cca 35 km od letiska Ercan 

(Lefkosia)

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • hlavná 

reštaurácia s  terasou • lobby bar • snackbar/

reštaurácia • nočný bar • Vitamin bar • a´la car-

te reštaurácia • Gothica bar • spa centrum • 

vonkajší bazén • krytý bazén • kasíno • konfe-

renčné centrum • business centrum • obchod-

ná pasáž • služby v  areáli susedného hotela 

Oscar (pláž, tobogany, bazény) • amfi teáter • 

minigolf • vonkajší šach

Služby za  poplatok: služby spa centra (ma-

sáže, vybrané procedúry) • internet • trezor 

na izbe • izbový servis • minibar • telefón/fax 

• práčovňa • čistiareň • opatrovanie detí • kon-

zumácia a nápoje v a´la carte reštaurácii • ná-

poje nezahrnuté do  all inclusive (dovozové 

nápoje, čerstvo lisované šťavy a  i.) • nápoje 

po ukončení programu all inclusive (od 00.00 

hod.) • služby spa/wellness centra (turecké 

kúpele, masáže a i.) • snacky po 15.30 hod.

Ubytovanie: spolu 176 izieb v niekoľkých bu-

dovách • príjemne zariadené štandardné izby 

s možnosťou 2 prísteliek pre deti • individuál-

na klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • 

minibar • trezor • WiFi pripojenie na internet • 

telefón • balkón • za príplatok a na vyžiadanie 

junior suity (jacuzzi, výhľad na more)

Pre deti:  detská časť v bazéne • detské ihris-

ko s  malým lunaparkom • detská postieľka • 

tobogany v susednom hoteli Oscar • opatro-

vanie detí • miniklub pre deti 4-12 rokov • mi-

nidisko

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

MOŽNOSTI OBSADENIA

plná penzia formou bu-
fetu vrátane miestnych 
rozlievaných nápojov: 
raňajky 08.00-10.00 hod., 
obed 12.30-14.30 hod., 
zmrzlina 16.30-17.30 hod., 
večera 20.00-22.00 hod., 
nočné občerstvenie 00.00-
07.00 hod., neobmedzená 
konzumácia vybraných 
alkoholických a nealko-
holických nápojov (lobby 
bar 08.00-00.00 hod., 
snackbar 10.00-19.00 hod.), 
WiFi pripojenie v lobby 
a na izbe, minigolf, von-
kajší šach, shuttle servis 
3x denne, sauna a parné 
kúpele, lehátka a slnečníky 
pri bazéne a na pláži, plá-
žové osušky (za depozit), 
denné a večerné animačné 
programy

štandardná izba

/ / /

Hotel Vuni Palace       all inclusive

ALL INCLUSIVE

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 999 1129 1129 1059 1159 1059 1159 1059 1099 1099 999

zľava 25% do 31.01.2013 749,25 846,75 846,75 794,25 869,25 794,25 869,25 794,25 824,25 824,25 749,25

zľava 20% do 28.02.2013 799,20 903,20 903,20 847,20 927,20 847,20 927,20 847,20 879,20 879,20 799,20

3. osoba na prístelke 959 999 999 959 999 959 999 959 999 999 959

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 599 659 659 599 659 599 659 599 659 659 599

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 749 749 779 799 799 799 799 799 799 799 799 779 749

zľava 25% do 31.01.2013 561,75 561,75 584,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 584,25 561,75

zľava 20% do 28.02.2013 599,20 599,20 623,20 449,44 449,44 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 623,20 599,20

3. osoba na prístelke 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 449 449 449 499 499 499 499 499 499 499 499 449 449

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Nicosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň 

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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Poloha: cca 2,5 km od  pieskovo-kamienko-

vej pláže • hotelový shuttle servis na pláž 1x 

denne • neďaleko nákupných možností • cca 

18 km od centra Kyrenie • cca 55 km od letiska 

Ercan (Lefkosia)

Vybavenie: renovovaný menší rodinný ho-

tel • hlavná budova s  malou recepciou • 1-2 

poschodové vedľajšie budovy pozdĺž bazé-

nu • veľká pekná záhrada • hlavná reštaurá-

cia s vonkajšou terasou • lobby bar • vonkajší 

bazén s  integrovaným barom • bar na pláži • 

detský bazén s niekoľkými toboganmi • malé 

spa centrum 

Služby za poplatok: WiFi pripojenie na  inter-

net • minibar na izbe • biliard • sauna • masá-

že • konzumácia v bare na pláži • práčovňa • 

nápoje nezahrnuté do all inclusive (dovozové 

nápoje, cappuccino, džúsy z čerstvého ovocia 

a i.) • zmrzlina

Ubytovanie: spolu 52 izieb v  niekoľkých bu-

dovách • jednoducho zariadené štandardné 

izby s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 

dospelého • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/

WC • fén • telefón • SAT/TV • varná kanvica • 

minibar • WiFi pripojenie na internet • balkón 

alebo terasa (vo väčšine izieb) • za príplatok 

a na vyžiadanie izby až pre 6 osôb vo vile (4 

dospelí a 2 deti)

Pre deti: detský bazén s malým aquaparkom • 

detská postieľka • detské ihrisko

 cca 2,5 km 
  od pláže

 plážový servis
  zadarmo

  tobogany

MOŽNOSTI OBSADENIA

plná penzia formou jed-
noduchšieho bufetu, ne-
obmedzená konzumácia 
miestnych alkoholických a 
nealkoholických nápojov 
v bare pri bazéne 10.00-
00.00 hod., snacky 16.00-
17.00 hod., stolný tenis, 
fi tnes, 1 x denne doprava 
na pláž, slnečníky a lehát-
ka pri bazéne a na pláži (vo 
vyhradenej časti)

štandardná izba

/ /

Hotel Club Simena     all inclusive

Cyprus « SEVERNÝ CYPRUS « Kyrenia

KBW2E8F

ALL INCLUSIVE

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 659 699 699 699 759 699 759 699 729 729 659

zľava 25% do 31.01.2013 494,25 524,25 524,25 524,25 569,25 524,25 569,25 524,25 546,75 546,75 494,25

zľava 20% do 28.02.2013 527,20 559,20 559,20 559,20 607,20 559,20 607,20 559,20 583,20 583,20 527,20

3. osoba na prístelke 599 659 659 599 659 599 659 599 659 659 599

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 399 429 429 399 429 399 429 399 429 429 399

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 499 499 529 559 559 559 559 559 559 559 559 499 499

zľava 25% do 31.01.2013 374,25 374,25 396,75 419,25 419,25 419,25 419,25 419,25 419,25 419,25 419,25 374,25 374,25

zľava 20% do 28.02.2013 399,20 399,20 423,20 314,44 314,44 447,20 447,20 447,20 447,20 447,20 447,20 399,20 399,20

3. osoba na prístelke 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013,  potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Nicosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň 

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži • 

cca 8 km od  centra Famagusty • cca 45 km 

od letiska Ercan (Lefkosia)

Vybavenie: krásny hotelový rezort priamo pri 

nádhernej pláži • hlavná budova a vilky pri ba-

zéne • vonkajší bazén • krytý bazén • hlavná 

reštaurácia • 3 bary (lobby bar, bar pri bazéne, 

bar pri pláži) • obchodná pasáž • internetová 

kaviareň • kasíno • 3 tenisové kurty • spa/well-

ness centrum • 3 konferenčné miestnosti

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži • 

škola potápania • osvetlenie tenisového kur-

tu • vybavenie na tenis • služby spa/wellness 

centra • služby lekára • videohry • biliard • stol-

ný futbal • opatrovanie detí • telefón/fax • prá-

čovňa • čistiareň • fotoservis • vstup do kasína 

• izbový servis • internetová kaviareň • nápoje 

nezahrnuté do all inclusive (importované ná-

poje, čerstvo lisované ovocné šťavy, energe-

tické nápoje, turecká káva a i.) • zmrzlina

Ubytovanie: spolu 734 izieb • komfortne mo-

derne zariadené štandardné izby s  možnos-

ťou 2 prísteliek pre deti • trezor • centrálna kli-

matizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/

TV • minibar • WiFi pripojenie na internet • bal-

kón • za príplatok a na vyžiadanie suity, vily, 

duplex vily

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • minik-

lub • minidisko • hry • opatrovanie detí

Hotel Salamis Bay Conti        

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

KWS2E8F

Cyprus « SEVERNÝ CYPRUS « Bafra Tourism Zone

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane miestnych nápo-
jov: raňajky 07.00-10.00 
hod., neskoré raňajky 
10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., snacky 
v bare pri bazéne 12.00-
16.00 hod., večera 19.00-
21.30 hod., nočné občer-
stvenie 23.30-00.30 hod., 
neobmedzená konzumácia 
vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
podľa otváracích hodín ba-
rov 10.00-00.00 hod., WiFi 
pripojenie na izbe, trezor, 
fi tnes, tenis, stolný tenis, 
šípky, aerobik, šach, karto-
vé hry, turecké a parné kú-
pele, sauna, jacuzzi, lehát-
ka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, denné a večerné 
animačné programy

štandardná izba

/ / /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 869 929 969 969 1029 969 1029 969 1029 969 869

zľava 25% do 31.01.2013 651,75 696,75 726,75 726,75 771,75 726,75 771,75 726,75 771,75 726,75 651,75

zľava 20% do 28.02.2013 695,20 743,20 775,20 775,20 823,20 775,20 823,20 775,20 823,20 775,20 695,20

3. osoba na prístelke 799 859 859 799 859 799 859 799 859 859 799

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 499 829 529 499 529 499 529 499 529 529 499

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 629 629 669 699 699 699 699 699 699 699 699 669 669

zľava 25% do 31.01.2013 471,75 471,75 501,75 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 501,75 501,75

zľava 20% do 28.02.2013 503,20 503,20 535,20 419,40 419,40 559,20 559,20 559,20 559,20 559,20 559,20 535,20 535,20

3. osoba na prístelke 589 599 619 619 619 619 619 619 619 619 619 599 599

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Lefkosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži s umelo vy-

budovaným mólom • vstup do mora miesta-

mi kamenistý alebo po  schodíkoch z móla 

• neďaleko nákupných možností • cca 5 km 

od centra Kyrenie • cca 45 km od letiska Ercan 

(Lefkosia)

Vybavenie: menší rodinný hotel v cyperskom 

tradičnom štýle s nádhernou záhradou • hlav-

ná budova s malou recepciou • lobby reštau-

rácia • reštaurácia s výhľadom na more • lobby  

bar • bar pri bazéne/pláži • vonkajší bazén • sl-

nečníky a lehátka pri bazéne a na pláži (zadar-

mo) • detský bazén • malá knižnica

Služby za  poplatok: trezor na  izbe • minibar 

na  izbe • biliard • telefón/fax • masáže • plá-

žové osušky • služby lekára • skoré raňajky 

• sauna • WiFi pripojenie v lobby a v bare pri 

bazéne

Ubytovanie: spolu 72 izieb v  niekoľkých bu-

dovách • jednoducho zariadené štandardné 

izby s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 

dospelého • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/

WC • fén • telefón • SAT/TV • set na  prípravu 

kávy/čaju • minibar • balkón alebo terasa 

Pre deti: detský bazén • detská postieľka 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

MOŽNOSTI OBSADENIA

raňajky a večera formou 
jednoduchšieho bufetu

štandardná izba

/ /

Hotel Topset      polpenzia

POLPENZIA

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 559 599 659 599 659 599 659 599 659 659 599

zľava 25% do 31.01.2013 419,25 449,25 494,25 449,25 494,25 449,25 494,25 449,25 494,25 494,25 449,25

zľava 20% do 28.02.2013 447,20 479,20 527,20 479,20 527,20 479,20 527,20 479,20 527,20 527,20 479,20

3. osoba na prístelke 499 529 559 519 559 519 559 519 559 559 519

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 349 369 389 369 389 369 389 369 389 389 369

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 459 459 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499

zľava 25% do 31.01.2013 344,25 344,25 374,25 374,25 374,25 374,25 374,25 374,25 374,25 374,25 374,25 374,25 374,25

zľava 20% do 28.02.2013 367,20 367,20 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20 399,20

3. osoba na prístelke 399 399 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Lefkosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň 

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA

KXW2E8F

Cyprus « SEVERNÝ CYPRUS « Kyrenia
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 15 km 

od centra Famagusty • cca 40 km od letiska Er-

can (Lefkosia)

Vybavenie: menší rodinný hotel • hlavná bu-

dova s  malou recepciou • 1-2 poschodové 

vedľajšie budovy v  peknej záhrade • hlavná 

reštaurácia • lobby bar • snackbar pri bazéne 

• bar s panoramatickým výhľadom na okolie • 

vonkajší bazén • detský bazén • aquapark s to-

boganmi na pláži 

Služby za poplatok: plážové osušky • WiFi pri-

pojenie v  lobby • izbový servis • minibar • • 

zmrzlina • práčovňa • čistiareň • trezor na re-

cepcii • snacky počas dňa

Ubytovanie: spolu 52 izieb v  niekoľkých bu-

dovách • jednoducho zariadené štandardné 

izby s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 

dospelého • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/

WC • fén • telefón • SAT/TV • minichladnička 

• set na prípravu kávy/čaju • balkón alebo te-

rasa

Pre deti: aquapark • detská postieľka • detské 

ihrisko

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

  tobogany

MOŽNOSTI OBSADENIA

plná penzia formou jedno-
duchšieho bufetu vrátane 
vybraných miestnych 
rozlievaných nápojov, ne-
obmedzená konzumácia 
miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
v bare pri bazéne 10.00-
00.00 hod., slnečníky a le-
hátka pri bazéne a na pláži 

štandardná izba

/ /

Hotel Crystal Rocks     all inclusive

Cyprus « SEVERNÝ CYPRUS « Famagusta 

KJK2E8F

ALL INCLUSIVE

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 629 699 759 759 799 759 799 759 759 759 699

zľava 25% do 31.01.2013 471,75 524,25 569,25 569,25 599,25 569,25 599,25 569,25 569,25 569,25 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 503,20 559,20 607,20 607,20 639,20 607,20 639,20 607,20 607,20 607,20 559,20

3. osoba na prístelke 549 589 639 609 659 609 659 609 659 659 609

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 499 499 559 599 599 599 599 599 599 599 599 559 499

zľava 25% do 31.01.2013 374,25 374,25 419,25 449,25 449,25 449,25 449,25 449,25 449,25 449,25 449,25 419,25 374,25

zľava 20% do 28.02.2013 399,20 399,20 447,20 479,20 479,20 479,20 479,20 479,20 479,20 479,20 479,20 447,20 399,20

3. osoba na prístelke 429 429 459 499 499 499 499 499 499 499 499 479 479

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Lefkosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži • cca 

35 km od centra Famagusty • cca 72 km od le-

tiska Ercan (Lefkosia)

Vybavenie: luxusný rozľahlí rezort v štýle gréc-

keho chrámu bohyne Artemis dekorovaný 

množstvom sôch mytologických gréckych 

bohov na ploche 160 000 m² • hlavná budova 

a vedľajšie budovy, vily • recepcia so vstupnou 

halou • hlavná reštaurácia Olympos • 3 a´la car-

te reštaurácie (talianska, osmanská, čínska) • 3 

bary (bar pri bazéne, bar pri pláži, lobby bar) 

• vonkajšie bazény • krytý bazén • aquapark • 

konferenčné centrum • business centrum • 

spa/wellness centrum Diana • profesionálne 

kasíno • 2 tenisové kurty • obchodná pasáž

Služby za poplatok: procedúry v spa/wellness 

centre • izbový servis • WiFi pripojenie na izbe • 

trezor • minibar • vstup do kasína • konzumácia 

a nápoje v a´la carte reštaurácii • nápoje neza-

hrnuté do light all inclusive • bowling • biliard • 

vodné športy na pláži • opatrovanie detí • prá-

čovňa • čistiareň • plážové osušky • futbal • stol-

ný tenis

Ubytovanie: spolu 734 izieb • komfortné mo-

derne zariadené štandardné izby s možnosťou 

1 prístelky pre dieťa alebo dospelého • trezor • 

centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • te-

lefón • SAT/TV • minibar • WiFi pripojenie na in-

ternet • balkón • za príplatok a na vyžiadanie 

ubytovanie vo vilách až pre 3 dospelých a 1 

dieťa.

Pre deti:  aquapark • herňa • detské ihrisko • mi-

niklub pre deti 4-12 rokov • detská reštaurácia 

• opatrovanie detí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 1059 1159 1159 1159 1259 1159 1259 1159 1159 1159 1059

zľava 25% do 31.01.2013 794,25 869,25 869,25 869,25 944,25 869,25 944,25 869,25 869,25 869,25 794,25

zľava 20% do 28.02.2013 847,20 927,20 927,20 927,20 1007,20 927,20 1007,20 927,20 927,20 927,20 847,20

3. osoba na prístelke 959 999 999 959 999 959 999 959 999 999 959

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 799 799 859 859 859 859 859 859 859 859 859 799 799

zľava 25% do 31.01.2013 599,25 599,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 644,25 599,25 599,25

zľava 20% do 28.02.2013 639,20 639,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 687,20 639,20 639,20

3. osoba na prístelke 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Lefkosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • light all inclusive  • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 

Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 WiFi  v lobby 
  zadarmo

 wellness

plná penzia formou bufetu 
vrátane miestnych nápo-
jov: raňajky 07.00-10.30 
hod., obed 12.30-14.30 
hod., večera 19.00-21.30 
hod., WiFi pripojenie v lob-
by, trezor, fi tnes, strečing, 
šípky, boccia, plážový volej-
bal, lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, večerné 
animačné programy

Hotel Kaya Artemis        light all inclusive

LIGHT ALL INCLUSIVE

NOVINKA

KYA2E8F

Cyprus « SEVERNÝ CYPRUS « Bafra Tourism Zone

MOŽNOSTI OBSADENIA

štandardná izba

/ /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži • 

cca 42 km od  centra Famagusty • cca 65 km 

od letiska Ercan (Lefkosia)

Vybavenie: luxusný rozľahlý rezort na ploche 

160 000 m² v krásnej záhrade • zaujímavo ar-

chitektonicky riešená hlavná budova v  tvare 

Noachovej archy • recepcia so vstupnou halou 

• hlavná reštaurácia Flora • 2 a´la carte reštau-

rácie (turecká, rybia) • niekoľko barov • von-

kajšia terasa • 3 vonkajšie bazény • krytý ba-

zén • 4 tenisové kurty • minifutbalové ihrisko  • 

spa/wellness centrum • fi tnes • profesionálne 

kasíno • aquapark • konferenčné miestnosti • 

obchodná pasáž • amfi teáter • diskotéka

Služby za  poplatok: vodné športy na  pláži • 

tenis vrátane vybavenia • osvetlenie teniso-

vé kurtu • futbal • služby spa/wellness centra 

• konzumácia a  nápoje v  a´la carte reštaurá-

cii • opatrovanie detí • WiFi pripojenie • izbový 

servis • práčovňa • čistiareň • žehlenie • služby 

lekára • vstup do kasína • herňa • biliard

Ubytovanie: spolu 616 izieb • komfortné mo-

derne zariadené štandardné izby s  možnos-

ťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospelého • 

digitálny trezor • centrálna klimatizácia • kú-

peľňa/WC • fén • telefón • SAT/LCD TV • mini-

bar • WiFi pripojenie na internet • balkón • za 

príplatok a na vyžiadanie ubytovanie vo vi-

lách pre 2 dospelé osoby a 2 deti

Pre deti: detský bazén • detská postieľka • 

aquapark • miniklub • detské menu • opatro-

vanie detí

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

  tobogany

 wellness

MOŽNOSTI OBSADENIA

plná penzia formou bufetu 
vrátane miestnych nápo-
jov: raňajky 07.00-10.00 
hod., neskoré raňajky 
10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., večera 
19.00-21.30 hod., sauna, tu-
recké a parné kúpele, aqu-
apark, stolný tenis, fi tnes, 
minigolf, basketbal, plážo-
vý volejbal, lehátka a slneč-
níky pri bazéne a na pláži, 
denné a večerné animačné 
programy

štandardná izba

/ /

Hotel Noah ś Ark Deluxe & Casino       light all inclusive

Cyprus « SEVERNÝ CYPRUS « Bafra Tourism Zone

KAW2E8F

LIGHT ALL INCLUSIVE

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08.

Termíny odletov z Košíc na 10/11 nocí 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10

dospelý na základnom lôžku 1399 1499 1599 1499 1599 1499 1599 1499 1599 1499 1399

zľava 25% do 31.01.2013 1049,25 1124,25 1199,25 1124,25 1199,25 1124,25 1199,25 1124,25 1199,25 1124,25 1049,25

zľava 20% do 28.02.2013 1119,20 1199,20 1279,20 1199,20 1279,20 1199,20 1279,20 1199,20 1279,20 1199,20 1119,20

3. osoba na prístelke 1139 1249 1339 1269 1379 1269 1379 1269 1369 1329 1219

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 729 839 839 729 839 729 839 729 839 729 729

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 999 999 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1059

zľava 25% do 31.01.2013 749,25 749,25 794,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 794,25

zľava 20% do 28.02.2013 799,20 799,20 847,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 847,20

3. osoba na prístelke 849 849 899 939 939 939 939 939 939 939 939 909 899

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 549 549 579 609 609 609 609 609 609 609 609 589 589

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Nicosia - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • light all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 

Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň 

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Zelený kaňon

Autobusom sa vypravíte pozdĺž horskej rie-

ky Manavgat do srdca pohoria Taurus, kde sa 

nachádza Zelený kaňon (3. najväčšia priehra-

da v Turecku) so smaragdovo zelenou vodou. 

Pri hrádzi sa nalodíte a  počas plavby budete 

môcť vychutnávať krásu a  atmosféru okolitej 

prírody. Je tu možnosť kúpania sa i  vodných 

športov. Potom nasleduje obed v  reštaurácii 

s  panoramatickým výhľadom na  priehradu. 

Po obede sa opäť nalodíte smerujúc l veľkému 

podzemnému prameňu. Výlet odporúčame 

tým, ktorí chcú relaxovať v nedotknutej príro-

de. Cena zahŕňa dopravu, obed, sprievodcu.

Pamukkale

1dňový výlet, počas ktorého uvidíte „8.div sve-

ta- Pamukkale“ a zoznámite sa s tureckými tra-

díciami a históriou Turecka. Prejazd cez poho-

rie Taurus s  úžasnými prírodnými scenériami 

vás určite očarí a máte tu možnosť nahliadnuť 

do života kočovných nomádov. Ďalšou zastáv-

kou je mešita, v  ktorej vás sprievodca zasvätí 

do tajov islamu. Nasleduje zastávka vo výrobni 

ručne tkaných kobercov a  poslednou zastáv-

kou je návšteva Pamukkale a antického mesta 

Hierapolis, ktoré bolo založené ako antické kú-

peľné mesto (návšteva pohrebiska, budova kú-

peľov, vstupná brána do mesta, kolonáda, nád-

herne zachovaný amfi teáter, tajomné miesto 

Plutonium považované za  vstup do  podsve-

tia). Prehliadka Pamukkale, miesta, kde liečivé 

pramene počas 15 000 rokov vytvorili oslnivé 

biele kaskády s  jazierkami naplnenými sma-

ragdovo zelenou vodou, ktorá podľa legendy 

má omladzujúci a skrášľujúci účinok. Cena za-

hŕňa dopravu, plnú penziu (okrem nápojov) 

a sprievodcu.

Perge-Aspendos-Kursunlu 

Výlet určený milovníkom antických pamia-

tok. Navštívte Perge - najzachovalejšie antické 

mesto na území Malej Ázie (hlavná kolonáda, 

obchodíky a pozostatky chrámu, štadión, am-

fi teáter a i.). Ďalšou zastávkou je návšteva prí-

rodnej rezervácie Kursunlu, kde môžete obdi-

vovať krásny vodopád a prechádzka prírodnou 

scenériou. Aspendos sa môže pochváliť veľ-

mi dobre zachovaným amfi teátrom pre cca 

20 000 ľudí. V cene sú zahrnuté vstupy, obed, 

doprava a sprievodca.

Rafting 

Krásna príroda, nezabudnuteľné scenérie po-

horia Taurus a  dobrodružstvo pri splavova-

ní perejí rieky Alara vám ponúka tento výlet. 

O vašu bezpečnosť sa postarajú profesionálni 

inštruktori. Výlet je určený pre osoby staršie 

ako 12 rokov, pričom cena zahŕňa obed, trans-

fery a služby inštruktora.

Lodný výlet Alanya – Modrá plavba 

Loď vypláva z  historického prístavu v  Alanyi, 

počas plavby budete môcť obdivovať krásu 

a veľkosť seldžuckej pevnosti z 13.stor. a hlav-

nú dominantu prístavu – Červenú vežu. Za-

Turecko je zaujímavou krajinou Orientu, ktorá 

je vzhľadom k polohe na hranici 2 kontinentov 

pestrou zmiešanou a bohatou pokladnicou 

kultúr, tradícií a histórie lákajúcou k 

poznávaniu. Väčšina z nás si pod Tureckom 

predstaví nekonečne dlhé pláže, príjemne 

hrejivé lúče slnka, kľukaté uličky bazárov, 

preplnené výklady miestnych známych 

klenotníctiev, svetoznáme pestrofarebné 

koberce, ktorými monarchovia po celom 

svete zdobia svoje paláce, vyjednávanie ceny 

pri nákupoch suvenírov a iného tovaru, sladká 

vôňa jazmínu a baklavy pouličného predajcu, 

popíjanie tureckej kávy či čaju, hammam... 

Turecko uspokojí nároky klientov v každom 

veku aj zloženia, obľubujú ho najmä rodiny 

s deťmi vďaka aquaparkom a lunaparkom, 

ktoré sú často súčasťou areálu kvalitných 

hotelov, chutnej kuchyni, výhodnej polohe 

na pláži, animačným programom.

Turecká riviéra
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov sa z jednotlivých oblastí a stredísk líši. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy

 - z Košíc

 - zo Sliača

 - z Popradu

ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy

 - z Košíc

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  780 500 km2

 - časový posun: 

  +1 hod.

 - mena: 

  turecká líra (YTL)

 - úradný jazyk: 

  turečtina

 - trvanie letu: 

  cca 3 hod.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci
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Turecko

ANTALYA

KEMER

LARA

BELEK/BOGAZKENT

TURECKÁ RIVIÉRA

COLAKLI

SIDE

MANAVGAT

ALARA RIVER

KONAKLI ALANYA

BELEK

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013
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Alanya

Najstaršie a najznámejšie letovisko na pobre-

ží Tureckej riviéry s pohorím Taurus v pozadí, 

pre ktoré je typická rušná atmosféra, plná zá-

bavy, obchodov, reštaurácií, barov, ale i veľmi 

pekná piesková vychýrená Kleopatrina pláž, 

preslávená Červená veža s pekným prístavom 

a promenádou lemujúcou celé pobrežie. Ob-

ľúbené sú aj prázdninové dedinky v okolí Ala-

nye, ku ktorým patria najmä: Konakli, Avsallar, 

Incekum, Okurcalar (Alara River Tourism Cen-

ter) či Mahmutlar, výhodou je dobré spojenie 

do Alanye dolmušom, typickým tureckým do-

pravným prostriedkom, ktorý vás podľa do-

hody s vodičom dovezie do cieľového miesta 

za dohodnutú cenu. 

Transfer z letiska: cca 2,5 hod.

Side 

Bývalá pirátska osada, miesto legendár-

nej dvojice Antonia a  Kleopatry, ktoré si až 

dodnes zachovalo amfi  teáter z  2. stor., naj-

väčší svojho druhu v  Anatolii. Side je pova-

žované za  romantické vychádzkové mesto 

s  množstvom pamiatok (ruiny byzantských 

kostolov, svätyne a rímskych kúpeľov), ale aj 

reštaurácií a  obchodíkov, za  miesto zábavy 

vďaka preslávenej diskotéke Oxyd pod šírym 

nebom, ktorá pripomína rozprávkové komíny 

Kappadokie. Pre oblasť Side sú typické zla-

tisté pláže s  jemným pieskom a  pozvoľným 

vstupom do  mora, ocenia to najmä rodiny 

s  menšími deťmi. Obľúbenými prázdninový-

mi dedinkami v okolí Side sú aj napr. Kumköy, 

Colakli alebo Sorgun. 

Transfer z letiska: cca 1-1,5 hod.

Belek 

Obľúbené nedávno vybudované moderné 

letovisko vhodné najmä pre klientov pre-

ferujúcich pokojné a  luxusné miesto na  re-

lax. Väčšinou ide o  kvalitné hotelové rezorty 

umiestnené v nápaditých nádherných záhra-

dách blízko cca 12 km dlhej pieskovej pláže. 

Táto oblasť predstavuje raj pre vyznávačov 

golfu, Belek sa totiž pýši niekoľkými veľmi 

dobre udržiavanými a perfektne vybavenými 

golfovými ihriskami. Zároveň je Belek chráne-

nou prírodnou oblasťou s  množstvom pínií 

a eukalyptov. Transfer z letiska: cca 40 min.

Antalya-Lara 

Známe a  preferované letovisko hlavne kvôli 

najkratšiemu transferu z letiska nachádzajúce 

sa na okraji pulzujúceho mesta Antalya i vďa-

ka luxusným moderným novopostaveným lu-

xusným rezortom ponúkajúce služby najvyš-

šej kvality priamo na dlhej pieskovej pláži. 

Transfer z letiska: cca 15 min.

Kemer

Patrí medzi vyhľadávané turistické letovis-

ko, pre ktoré je typická nádherná prírodná 

scenéria, dlhé kamienkové pláže, omývané 

krištáľovo čistou vodou v  pozadí s  pohorím 

Taurus. Mnohí ho považujú za jedno z najkraj-

ších letovísk Tureckej riviéry aj vďaka pínio-

vým hájom, romantickým plážam a  zálivom, 

členitému pobrežiu. Mestečko Kemer s pekne 

udržovanými uličkami, mnohými obchodíkmi 

a  reštauráciami, miestnym prístavom pôsobí 

útulne a prázdninovo. V okolí Kemeru sa na-

chádzajú aj priľahlé pokojné letoviská, napr. 

Beldibi, Göynuk, Kiris či Tekirova. 

Transfer z letiska: cca 1 hod.

stávka je pri skalnom masíve s jaskyňami, ktoré 

sú spojené s históriou pirátov. Ďalej sa plavíte 

pozdĺž pobrežia s možnosťou kúpania v prie-

zračne modrých vodách na  otvorenom mori. 

Cena zahŕňa dopravu a obed.

Turecká noc 

Starý osmanský kervansaray je ideálnym 

miestom, kde sa môžete preniesť do  doby, 

kde tejto zemi vládli sultáni a princovia, kvôli 

ktorým sa pre ich obveselenie organizovali ve-

čery plné hudby, tanca. Okrem zábavy na vás 

čakajú typické turecké pokrmy, chutné víno 

a samozrejme vystúpenia umelcov, ktorí vám 

predstavia turecký folklór a brušné tance. Cena 

zahŕňa večeru, víno, nealkoholické nápoje, kul-

túrny program, transfer.

Turecké kúpele – hammam 

Tento kúpeľný pobyt vás prenesie o  niekoľ-

ko rokov späť do času, keď sa aspoň na 1 deň 

môžete stať sultánom, kedy o vás bude v rámci 

areálu tureckých kúpeľov postarané rozpráv-

kovo- cena zahŕňa transfery, saunu, parné kú-

pele, turecké kúpele a olejové masáže celého 

tela.

Antalya City Tour

Celodňový výlet do  prístavného mesta Anta-

lya, cena zahŕňa dopravu, obed, okružnú jazdu 

mestom, sprievodcu.

Delfínia show 

Poldňový výlet za tuleňmi a delfínmi, kde vás 

i vaše deti čakajú akrobatické kúsky týchto ve-

selých zvierat. Za  poplatok si môžete dopriať 

neopakovateľný zážitok - plávanie v  bazéne 

s delfínmi. Cena zahŕňa vstupné a dopravu.

Combi tour 

Ideálny výlet pre milovníkov horských scené-

rií, trochu adrenalínu a  zábavy. Počas jazdy 

horskými cestičkami na vás čakajú veľmi pek-

né výhľady, jazda terénom i cez horské poto-

ky. Zastávka je pri jednej z najväčších priehrad 

v Alanyi a pri návrate máte možnosť navštíviť 

tureckú domácnosť v  horách. Poslednou za-

stávkou je návšteva mešity. Cena zahŕňa do-

pravu a obed.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

šiš kebab

špízy z grilovaného 

jahňacieho mäsa a 

zeleniny

zeytinyagli yaprak 

sarmasi

plnené závitky z 

viničových listov s 

olivovým olejom

biber dolmasi

studené plnené 

zelené papriky

gözleme

plnené placky/

palacinky mäsom, 

špenátom, 

zemiakmi, syrom

börek

pochúťka z 

lístkového cesta 

plnená mäsom a 

zeleninou, syrom 

alebo rybou

köfte

varené/grilované/

pečené mäsové 

fašírky v tvare 

guliek, valčekov, 

paštét

ayran

jogurtový 

osviežujúci nápoj 

so štipkou soli

baklava

veľmi sladký 

medový zákusok s 

orieškami

raki

typický turecký 

alkohol 

pripravovaný 

z hrozienok 

a anízu
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Grand tour Tureckom

1. deň: odlet do  tureckej Antalye, transfer 

do hotela, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky a následne prejazd cez pohorie 

Taurus do  niekdajšieho hlavného mesta sel-

džuckej ríše, Konye, mesta postaveného na dne 

vyschnutého jazera, kde navštívite kláštor der-

višov a  mauzóleum Mevlany, zakladateľa rádu 

tancujúcich dervišov a mešitu Selimiye. Po sto-

pách hodvábnej cesty príchod do  nocľahárne 

pre ťavie karavány Sultanhani Kervansaray z 13. 

storočia. Po prehliadke odchod do Kappadokie 

na večeru a nocľah. 

3. deň: po  raňajkách návšteva podzemného 

mesta Kaymakli, najhlbšieho podzemného 

mesta v Turecku, ktoré je až 60 m hlboko vyhl-

bané v lávovom tufe. Prehliadka dediny Uchis-

ar, návšteva manufaktúry na výrobu suvenírov 

z  ónyxu. V  údolí Göreme, tzv. múzeum pod 

šírym nebom, navštívite kláštorné komplexy 

a kostoly z 11. storočia s nádherne zachovanými 

freskami. Nasleduje návšteva dediny Zelve a jej 

kláštorného komplexu, ktorý tvoria 3 spojené 

údolia. Prejazd cez Avanos, mesto hrnčiarov, 

s  ukážkou keramickej dielne. Večera a  nocľah 

v Kappadokii. Fakultatívne možnosť folklórneho 

večera Turecká noc, pri ktorej okrem iného uvidí-

te aj ukážku dervišského obradu sema. Ďalšou 

možnosťou je fakultatívny let teplovzdušným 

balónom nad magickou krajinou Kappadokie. 

4. deň: po  raňajkách odchod do  Hattusas, 

bývalého hlavného mesta Chetitskej ríše. Ďa-

lej návšteva najposvätnejšieho miesta Chetit-

skej ríše - skalnej svätyne Yazilikaya s reliéfmi 

chetitských bohov a kráľov. Popoludní odchod 

do Ankary na večeru a nocľah. 

5. deň: po raňajkách presun na Citadelu s pre-

hliadkou starých tureckých domov a výhľadom 

na  mesto. Nasleduje návšteva svetoznámeho 

Múzea anatolských civilizácií s najväčšou zbier-

kou chetitského umenia, reliéfov a  hlinených 

tabuliek s klinovým i hieroglyfi ckým chetitským 

písmom. Prejazd z Ankary do Istanbulu na ve-

čeru a nocľah. 

6. deň: po  raňajkách pešia prehliadka starého 

Istanbulu, návšteva Modrej mešity, chrámu 

Hagia Sophia, hipodrómu s  tromi obeliskami - 

egyptským, Theodosiovým a  hadím. Návšteva 

palácového komplexu Topkapi. Popoludní pre-

hliadka Veľkého a  Egyptského bazáru a  Novej 

mešity - Yeni Camii. Fakultatívne možnosť plavby 

po Bospore. Návrat na nocľah v hoteli. 

7. deň: raňajky a následný prejazd späť do Ázie 

cez Bosporskú úžinu. V Gebze nalodenie na tra-

jekt do Yalova. Pokračovanie do Bursy. V Burse 

prehliadka Veľkej mešity, Zelenej mešity, Zele-

ného mauzólea a bazáru s hodvábom. Podve-

čer voľno, večera a  nocľah. Fakultatívne mož-

nosť návštevy termálnych prameňov. 

8. deň: po raňajkách presun do Tróje. Návšteva 

starobylej Tróje s archeologickým komplexom 

a trójskym koňom. Odchod na večeru a nocľah. 

9. deň: po  raňajkách prehliadka Pergamonu, 

kde navštívite nádherný Trajánov chrám, naj-

strmšie divadlo antického sveta s  nádherným 

výhľadom a  zvyšky druhej najväčšej knižnice 

antického sveta. Ďalej navštívite antické kú-

peľné centrum Aesclepion s  tunelom zdravia 

a množstvom zariadení na kúpeľné procedúry. 

Pokračovanie do  Efezu, hlavného mesta pro-

vincie Asia a  v súčasnosti najzachovalejšieho 

antického mesta v Ázii. Tu uvidíte všetko, čo bolo 

dôležité pre život antického mesta - promenády, 

kúpele, Celsovu knižnicu, divadlo, agoru aj obyt-

né domy vyzdobené mozaikami. Odchod do hôr 

k  Slávičiemu vrchu s  domčekom, kde údajne 

žila a zomrela Panna Mária. Návšteva manufak-

túry na výrobu kožených odevov s príležitosťou 

na nákup. Odchod na večeru a ubytovanie. 

10. deň: raňajky, prejazd cez Denizli do Pamuk-

kale, v ktorom uvidíte snehobiele vápencové 

útesy a jazierka s tyrkysovo modrou liečivou vo-

dou. Ďalej navštívite antické kúpeľné mesto Hie-

rapolis, kde bola na liečenie využívaná termálna 

liečivá voda z  Pamukkale a  kde všetko slúžilo 

pre  pohodlie kúpeľných hostí. Večera a  nocľah 

v okolí Pamukkale. 

11. deň: po raňajkách zastávka vo výrobni ko-

bercov, kde máte možnosť uvidieť samotný 

počiatok spriadania vlákien hodvábu alebo 

vlny, ich farbenie a tkanie až po hotové výrobky. 

Presun do Antalye, okružná jazda mestom s prí-

ležitosťou na nákupy, večera a nocľah v Antalyi 

alebo v Kemeri. 

12. deň: podľa aktuálneho letového poriadku 

transfer na letisko v Antalyi a odlet na Slovensko.

GRAND TOUR TURECKOM TGR

kód zájazdu termín cena EUR 

TGR187F01 14.06.-25.06.2013 1029

TGR187F02 26.07.-06.08.2013 1029

TGR187F03 06.09.-17.09.2013 1029

Minimálny počet účastníkov: 30. Zmena programu 
vyhradená. 
Cena zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Sliač/
Poprad –Antalya a späť • dopravu klimatizovaným 
autokarom • ubytovanie na 11 nocí v 2lôžkovej izbe v 3* 
hoteloch • 11x polpenzia • služby sprievodcu FIRO-tour • 
služby miestneho sprievodcu • zákonné poistenie podľa 
zákona 281/01 Zb.z.
Fakultatívne príplatky: komplexné cestovné poistenie (1,60 
EUR/osoba/deň) • 1lôžková izba (244 EUR) • vstupy (cca 150 
EUR) • dobrovoľné prepitné - bakšiš 
Na vyžiadanie: parkovanie pri bratislavskom letisku
Poznámka: vízum (cca 15 EUR platba na mieste)

ANKARA
BURSA

ISTANBUL

TRÓJA

CANAKKALE

PERGAMON

EFES

ANTALYA

DERINKUYU

KAYMAKLI

ZELVE

AVANOS

TURECKOGÖREME
UCHISAR

KONYA

SULTANHANI

KERVANSARAPAMUKKALE

ALANYA

TGR
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Turecko « POZNÁVACIE ZÁJAZDY

MOŽNOSTI OBSADENIA

Antalya • Konya • Sultanhani 
Kervansaray • Derinkuyu 
• Kappadokia • Kaymakli 
• Uchisar • Göreme • 
Zelve • Avanos • Hattusas 
• Yazilikaya • Ankara • 
Istanbul • Bursa • Canakkale 
• Trója • Pergamon • Efes • 
Pamukkale • Antalya

 poznávací zájazd

/

  ODLETY

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • z Popradu

 • zo Sliača

TGR287F

NAŠE CENY SÚ KONEČNÉ

VIANOČNÁ ZĽAVA 10% 
do 31.12.2012

EXTRA ZĽAVA +2% 
PRE STÁLYCH KLIENTOV

NOVOROČNÁ ZĽAVA 8% 
do 31.01.2013
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Najzaujímavejšie prírodné útvary Turecka

1. deň: odlet do  tureckej Antalye, transfer 

do hotela, nocľah. 

2. deň: raňajky a následná výprava do hlavného 

mesta seldžuckého sultanátu a sídla tancujúcich 

dervišov, Konye. Navštívite kláštor tancujúcich 

dervišov a mauzóleum, v ktorom je pochovaný 

zakladateľ dervišského poriadku Mevlana a me-

šitu Selimiye. Nezabudnite na vhodné oblečenie 

- od mužov sa vyžadujú dlhé nohavice a od žien 

sukne pod kolená a  šatka na  hlavu. Večer prí-

chod do  Kappadókie, oblasti, ktorá vznikla 

vďaka sopečným vyvrelinám a  dažďovej vode, 

ktoré spoločne s vetrom vymodelovali rozpráv-

kovú mesačnú krajinu skalných pyramíd, kuže-

ľov a iných tvarov dosahujúcich výšku až 100 m. 

Ubytovanie, večera a nocľah. 

3. deň: po raňajkách prehliadka „kraja rozpráv-

kových komínov“. V Zelve si prezriete ojedinelé 

prírodné útvary, tufové skaly, ktorých si pôvod-

né obyvateľstvo vybudovalo svoje sídlisko a kde 

nechýbali ani kostoly. V Göreme návšteva kláš-

torného komplexu so skalnými kostolmi a  do-

mami, vytesanými priamo v  skale s  nádherne 

zachovanými maľbami z 11. storočia. Z citadely 

Uchisar uvidíte krajinu z vtáčej perspektívy a po-

zriete sa aj do podzemného mesta Kaymakli vy-

hĺbeného až 5 poschodí pod zemou. Návšteva 

výrobne ónyxov. Ubytovanie v oblasti Kappadó-

kie, večera a nocľah. Fakultatívne možnosť letu 

teplovzdušným balónom nad miestnou magic-

kou krajinou. Ďalšou možnosťou je fakultatívna 

návšteva folklórneho večera Turecká noc. 

4. deň: po raňajkách pokračovanie v prehliadke 

rozprávkovej Kappadókie. Následne navštívi-

te dedinku, kde vás miestni obyvatelia naučia 

pripravovať tradičné vidiecke jedlo. Spoločne 

s rodinou, kde budete hosťami, upečiete turec-

ký chlieb a uvaríte vidiecke jedlo, potom bude-

te spoločne obedovať. Turecká pohostinnosť 

a ústretovosť k hosťom je známa na celom Blíz-

kom východe. Naučíte sa nielen variť tradičné 

turecké jedlo, ale zažijete tiež pocit vzájomnej 

pospolitosti tak pri pripravovaní jedla, ako aj pri 

samotnom obede. Popoludní prehliadka ties-

ňavy Ihlara, ktorý vyhĺbila rieka Melendiz. Tento 

kaňon slúžil byzantským mníchom a okrem nád-

herných skalných scenérií v ňom uvidíte aj mno-

ho kostolov. Podľa časových možností návšteva 

skalného mesta Selim. Večera a nocľah v oblasti 

Kappadókie. 

5. deň: raňajky, dopoludnia návšteva jedného 

z  najlepšie zachovaných osmanských kara-

vansarajov Sultanhani Kervansaray. Prejazd 

náhornou plošinou a  pohorím Taurus k  ďalšie-

mu prírodnému úkazu - Pamukkale, sústave 

travertínových hrádzí a terás tvoriacich kaskády 

a vodopády z termálnych vôd. Voda, ktorá steká 

po týchto terasách, je rádioaktívna a teplá, s ob-

sahom oxidu uhličitého. Usadzovaniu vápnika 

na skalných stenách trvá viac ako 15 tisíc rokov. 

Už v  rímskej dobe tu boli kúpele. Ubytovanie, 

večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, po  prehliadke Pamukkale na-

sleduje zastávka v  Hierapolise, jednom z  naj-

významnejších termálnych letovísk rímskej 

doby. Za pozornosť stoja najmä dve nekropoly 

s niekoľkými druhmi sarkofágov a hrobov. Ces-

tou do  Alanye zastávka vo výrobni svetozná-

mych tureckých kobercov pri  Denizli s  príleži-

tosťou na nákup. Prejazd do  letoviska Alanya, 

ubytovanie, večera a nocľah v 3* hoteli s polpen-

ziou. 

Termín na 10 nocí: 7.-10. deň: pobyt v 3* hoteli 

s polpenziou v Alanyi alebo v hoteli podľa vlast-

ného výberu. 

11. deň: podľa aktuálneho letového poriadku 

transfer na letisko v Antalyi a odlet na Slovensko.

Termín na 11 nocí: 7.-11.deň pobyt v 3* hoteli 

s polpenziou v Alanyi alebo v hoteli podľa vlast-

ného výberu. 

12. deň: podľa aktuálneho letového poriadku 

transfer na letisko v Antalyi a odlet na Slovensko.

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PRÍRODNÉ ÚTVARY 
TURECKA TPK

kód zájazdu termín cena EUR 

TPK187F01 04.06.-14.06.2013 819

TPK187F02 16.08.-27.08.2013 899

TPK187F03 17.09.-27.09.2013 819

Minimálny počet účastníkov: 16. Zmena programu 
vyhradená. 
Cena zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Sliač/
Poprad –Antalya a späť • dopravu klimatizovaným 
autokarom • ubytovanie na 10/11 nocí v 2lôžkovej izbe v 3* 
hoteloch • 10/11x polpenzia • služby sprievodcu FIRO-tour 
• služby miestneho sprievodcu • zákonné poistenie podľa 
zákona 281/01 Zb.z. 
Fakultatívne príplatky: komplexné cestovné poistenie (1,60 
EUR/osoba/deň) • 1lôžková izba 10 nocí (163 EUR), 11 nocí 
(183 EUR) • vstupy (cca 60 EUR) • dobrovoľné bakšišné
Poznámka: vízum (cca 15 EUR platba na mieste)

PO
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ANKARA

PAMUKKALE

KAPPADOKIA

SALDA

GÖREME

ZELVE

KAYMAKLI

SULTANHANI

KERVANSARAY

ALANYA

KONYA

ANTALYA

TURECKO

TPK

Turecko « POZNÁVACIE ZÁJAZDY

MOŽNOSTI OBSADENIA

Antalya • Konya • 
Kappadokia • Zelve • 
Goreme • Kaymakli 
• Sultanhani Kervansaray 
• Pamukkale • Hierapolis 
• Salda • Antalya

 poznávací zájazd

/

  ODLETY

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • z Popradu

 • zo Sliača

TPK287F

NAŠE CENY SÚ KONEČNÉ

VIANOČNÁ ZĽAVA 10% 
do 31.12.2012

EXTRA ZĽAVA +2% 
PRE STÁLYCH KLIENTOV

NOVOROČNÁ ZĽAVA 8% 
do 31.01.2013
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Poloha: priamo pri Kleopatrinej pláži 

s hrubším pieskom • vstup do mora čiastoč-

ne kamenistý • oproti hotelu zastávka auto-

busu a taxi parkovisko • cca 2 km od centra 

Alanye • cca 120 km od letiska v Antalyi

Vybavenie: recepcia • lobby • hlavná reštau-

rácia • snackbar • bar/diskotéka • terasa • 

vonkajší bazén s detskou časťou • malé det-

ské ihrisko • spa centrum • minimarket • fit-

nes

Služby za poplatok: turecké kúpele • sauna 

• jacuzzi • masáže • vodné športy na pláži • 

lehátka a slnečníky na pláži • biliard • všet-

ky nápoje po ukončení programu all inclu-

sive (cca od 23.00 hod.) • nápoje nezahrnuté 

v all inclusive (dovozový alkohol a i. ) • zmrz-

lina • izbový servis • minibar • trezor na re-

cepcii • telefón/fax • práčovňa • internet

Ubytovanie: spolu 93 izieb v  2 budovách 

• 2lôžkové jednoduchšie zariadené izby 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo dieťa • klimatizácia • kúpeľňa/sprchovací 

kút/WC • fén • SAT/TV • minibar • telefón • 

balkón • na vyžiadanie izby s 2 prístelkami

Pre deti: detská časť bazéna • malé detské 

ihrisko

Hotel Gorgülü Kleopatra Beach      all inclusive

TKG287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Alanya
TU

RE
CK

Á
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IÉ

RA
 

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 08.00-10.00 hod., 
obed 12.30-14.00 hod., 
snack 14.00-15.30 hod., 
pečivo/káva/čaj 16.30-
17.00 hod., večera 19.00-
21.00 hod., nočná polievka 
23.30-24.00 hod., miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 10.00-23.00 
hod., fi tnes 08.00-20.00 
hod., stolný tenis, šípky, 
2x týždenne animačné 
programy, lehátka 
a slnečníky pri bazéne

MOŽNOSTI OBSADENIA 

 priamo pri pláži

/ /

 (na vyžiadanie) 

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 549 629 659 729 689 729 689 729 689 659 599 579

zľava 25% do 31.01.2013 411,75 471,75 494,25 546,75 516,75 546,75 516,75 546,75 516,75 494,25 449,25 434,25

zľava 20% do 28.02.2013 439,20 503,20 527,20 583,20 551,20 583,20 551,20 583,20 551,20 527,20 479,20 463,20

3. osoba na prístelke 489 549 559 619 589 619 589 619 589 569 519 509

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-13 rokov na prístelke 339 379 389 419 399 419 399 419 399 389 359 349

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 419 469 529 579 599 591 591 591 591 591 591 591 591 549 509 509 469 469

zľava 25% do 31.01.2013 314,25 351,75 396,75 434,25 449,25 443,25 443,25 443,25 443,25 443,25 443,25 443,25 443,25 411,75 381,75 381,75 351,75 351,75

zľava 20% do 28.02.2013 335,20 375,20 423,20 463,20 479,20 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 439,20 407,20 407,20 375,20 375,20

3. osoba na prístelke 369 409 449 479 499 499 499 499 499 499 499 499 499 469 439 439 409 409

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-13 rokov na prístelke 299 319 339 359 369 369 369 369 369 369 369 369 369 349 339 339 319 319

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: cca 70 m od  Kleopatrinej pláže 

v  Alanyi • prístup na  pláž cez miestnu ko-

munikáciu • cca 50 m od zastávky autobusu 

• cca 1,2 km od centra letoviska • cca 122 km 

od letiska v Antalyi

Vybavenie: recepcia • hlavná reštaurácia • 

bar na pláži • snackbar pri bazéne • vonkajší 

bazén • konferenčné miestnosti

Služby za poplatok: sauna • peeling • masá-

že • vodné športy na pláži • biliard • lehátka 

a slnečníky na pláži • osušky k bazénu (cca 

1 EUR/deň)• všetky nápoje po  ukončení 

programu all inclusive (cca od  23.00 hod.) 

• nápoje nezahrnuté v  all inclusive (dovo-

zový alkohol, čerstvé ovocné džúsy, espres-

so, cappucino, turecká káva a i. ) • zmrzlina 

• wafle • a´la carte obed/večera v snackbare 

pri bazéne alebo bare na pláži • internetový 

kút • služby lekára • trezor na izbe • minibar 

na izbe • telefón/fax

Ubytovanie: spolu 123 izieb • 2lôžkové men-

šie, štandardne zariadené izby s možnosťou 

1 prístelky pre dospelého alebo dieťa • kú-

peľňa/sprchový kút/WC • fén • SAT/TV • mi-

nibar • telefón • klimatizácia • trezor • balkón 

• na vyžiadanie a za príplatok rodinné izby

Pre deti: detská časť bazéna • detské ihrisko 

oproti hotelu

Hotel Kleopatra Ada      

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 08.00-10.00 hod., 
obed 12.30-14.00 hod., 
snacky 12.00-17.00 hod., 
zákusok/káva 17.00-18.00 
hod., večera 19.00-21.00 
hod., miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje: 
v bare pri bazéne 10.00-
23.00 hod. a v bare pri 
pláži 10.00-17.00 hod., 
stolný tenis, šípky, 
plážový volejbal, lehátka 
a slnečníky pri bazéne, 
turecké kúpele, fi tnes, 
WiFi v lobby, animačné 
programy

TAK287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Alanya

TU
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Á
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 cca 70 m od pláže

 WiFi zadarmo

 nočný život

štandardná izba 

/ /  
rodinná izba (na vyžiadanie)

/ / /

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 529 609 639 709 669 709 669 709 669 639 579 559

zľava 25% do 31.01.2013 396,75 456,75 479,25 531,75 501,75 531,75 501,75 531,75 501,75 479,25 434,25 419,25

zľava 20% do 28.02.2013 423,20 487,20 511,20 567,20 535,20 567,20 535,20 567,20 535,20 511,20 463,20 447,20

3. osoba na prístelke 469 529 549 599 569 599 569 599 569 549 499 499

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 399 449 519 559 579 579 579 579 579 579 579 579 579 539 499 499 449 449

zľava 25% do 31.01.2013 299,25 336,75 389,25 419,25 434,25 434,25 434,25 434,25 434,25 434,25 434,25 434,25 434,25 404,25 374,25 374,25 336,75 336,75

zľava 20% do 28.02.2013 319,20 359,20 415,20 447,20 463,20 463,20 463,20 463,20 463,20 463,20 463,20 463,20 463,20 431,20 399,20 399,20 359,20 359,20

3. osoba na prístelke 359 399 439 469 479 479 479 479 479 479 479 479 479 449 429 429 399 399

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc
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Poloha: cca 50 m od Kleopatrinej pláže v Alanyi 

s hrubším pieskom • prístup na pláž cez miestnu 

komunikáciu • obchodíky, reštaurácie a bary ne-

ďaleko od hotela • cca 1 km od centra letoviska • 

cca 121 km od letiska v Antalyi

Vybavenie: komplex zo 7 vzájomne prepoje-

ných blokov budov • recepcia • hlavná reštaurá-

cia • lobby bar • snackbar pri bazéne • kaviareň/

bar na terase • vonkajší bazén s detskou časťou • 

krytý bazén • výťah • TV miestnosť • WiFi v lobby 

a pri bazéne • konferenčná miestnosť

Služby za poplatok: trezor na izbe • vodné špor-

ty na  pláži • lehátka a  slnečníky na  pláži • bar 

na pláži • všetky nápoje po ukončení programu 

all inclusive (cca od 24.00 hod.) • nápoje neza-

hrnuté v all inclusive (dovozový alkohol, čerstvé 

ovocné džúsy, turecká káva a i.) • služby lekára 

• tetovacie štúdio • masáže • peeling • telefón/

fax • fotoservis • práčovňa • žehlenie • diskotéka 

• internetový kút

Ubytovanie: spolu 215 izieb • 2lôžkové štan-

dardne zariadené izby s možnosťou 1 prístelky 

pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti • indivi-

duálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV 

• chladnička • telefón • balkón • trezor • na vyžia-

danie a za príplatok rodinné izby až pre 4 osoby 

(navyše kuchynský kút)

Pre deti: detská časť bazéna • detské menu po-

čas večere • miniklub pre deti 4-12 rokov • det-

ská postieľka

 cca 50 m od pláže

 WiFi zadarmo 

 nočný život

Hotel Premier Tac      all inclusive

TXA287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Alanya
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ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.30-10.00 hod., 
neskoré raňajky 10.00-11.00 
hod., obed 12.30-14.00 
hod., gözleme 11.00-
16.00 hod., občerstvenie 
v snackbare pri bazéne 
(hamburgery, sendviče, 
pečivo, špagety, pizza, 
sezónny šalát) 14.00-16.00 
hod., pečivo/koláče/káva/
čaj 16.00-17.00 hod., večera 
19.00-21.00 hod., polnočná 
polievka 23.30-24.00 
hod., miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
10.00-24.00 hod., stolný 
tenis, plážový volejbal, 
sauna, hammam, WiFi v 
lobby a pri bazéne, lehátka 
a slnečníky pri bazéne, 
denné a večerné animačné 
programy

MOŽNOSTI OBSADENIA 

štandardná izba 

/ / /  
rodinná izba (na vyžiadanie) 

/ /

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 669 759 769 859 799 859 799 859 799 789 699 699

zľava 25% do 31.01.2013 501,75 569,25 576,75 644,25 599,25 644,25 599,25 644,25 599,25 591,75 524,25 524,25

zľava 20% do 28.02.2013 535,20 607,20 615,20 687,20 639,20 687,20 639,20 687,20 639,20 631,20 559,20 559,20

3. osoba na prístelke 569 639 649 709 669 709 669 709 669 659 599 599

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 389 429 429 469 449 469 449 469 449 439 409 409

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 499 559 609 649 669 669 669 669 669 669 669 669 669 629 599 599 559 559

zľava 25% do 31.01.2013 374,25 419,25 456,75 486,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 471,75 449,25 449,25 419,25 419,25

zľava 20% do 28.02.2013 399,20 447,20 487,20 519,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 503,20 479,20 479,20 447,20 447,20

3. osoba na prístelke 499 559 559 599 599 599 599 599 599 599 599 599 559 529 529 499 499 459

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 329 359 369 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 369 369 359 359

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc
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Poloha: cca 200 m od pieskovej pláže, miesta-

mi kamenistý vstup • pláž prístupná cez 

miestnu komunikáciu • cca 2 km od  centra 

Alanye • obchodíky, bary a reštaurácie v blíz-

kosti hotela • cca 130 km od letiska v Antalyi

Vybavenie: 2 prepojené bloky • recepcia • lob-

by • hlavná reštaurácia • 3 bary (bar pri bazé-

ne, bar na pláži, snackbar) • a´la carte reštau-

rácia • nomádsky stan • TV miestnosť • malé 

spa centrum • minimarket • vonkajší bazén 

s toboganom • detský bazén

Služby za  poplatok: lehátka a  slnečníky 

na pláži • trezor na izbe • práčovňa • zmenáreň 

• konzumácia a nápoje v bare na pláži • vodné 

športy na pláži • kaderníctvo • vybrané nápo-

je nezahrnuté v all inclusive (turecká káva, ca-

puccino, koktaily, čerstvé ovocné šťavy, zmrz-

lina, ľadový čaj a  i.) • všetky nápoje po 23.00 

hod. • telefón • služby lekára • masáže • služby 

fotografa

Ubytovanie: spolu 120 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • klimati-

zácia • kúpeľňa/WC • minibar • trezor • telefón 

• SAT/TV s  hudobným kanálom • WiFi pripo-

jenie na  internet • balkón • na  vyžiadanie 

a za príplatok rodinné izby

Pre deti: detská časť bazéna • malé detské ih-

risko • miniklub • tobogan

Hotel Millennium Park     

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.30-09.30 hod., 
neskoré raňajky 09.30-
10.00 hod., obed 12.30-
14.00 hod., snack 14.00-
16.00 hod., pečivo/káva/
čaj 16.30-17.30 hod., večera 
19.00-21.00 hod., nočná 
polievka 23.30-24.00 hod., 
miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje 10.00-
23.00 hod., stolný tenis, 
plážový volejbal, šípky, 
minifutbal, turecké kúpe-
le, sauna, WiFi pripojenie 
v lobby a na izbe, lehátka 
a slnečníky pri bazéne, ani-
mačné programy

TMI287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Alanya
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 cca 200 m od pláže

 WiFi zadarmo 

 nočný život

/ / /

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 469 539 579 639 609 639 609 639 609 579 519 489

zľava 25% do 31.01.2013 351,75 404,25 434,25 479,25 456,75 479,25 456,75 479,25 456,75 434,25 389,25 366,75

zľava 20% do 28.02.2013 375,20 431,20 463,20 511,20 487,20 511,20 487,20 511,20 487,20 463,20 415,20 391,20

3. osoba na prístelke 419 579 499 549 529 549 529 549 529 499 459 439

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-13 rokov na prístelke 299 339 349 379 359 379 359 379 359 349 319 309

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

NOVINKA



156   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Hotel Gypsophila Holiday Village       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.00-10.00 hod., 
neskoré raňajky 10.00-
11.00 hod., obed 12.30-
14.30 hod., snack v bare 
pri bazéne 12.00-16.30 
hod., zákusky/káva 17.00-
17.30 hod., večera 19.00-
21.30 hod., nočný bufet 
23.30-00.30 hod., miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje v jednotlivých 
baroch podľa otváracích 
hodín 10.00-02.00 hod., 1x 
za pobyt možnosť večere 
v a´la carte reštaurácii, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, tenis, 
stolný tenis, plážový 
volejbal, šípky, turecké 
kúpele, sauna, fi tnes, 
minigolf, minifutbal, 
lukostreľba, vodné pólo, 
vodná gymnastika, step 
aerobik, biliard, boccia,  
denné a večerné animačné 
programy

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Alara River Tourism Center

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej plá-

ži s kamenistým vstupom do mora (odporúča-

me obuv do vody) • možnosť využiť mólo • cca 

1 km od  nákupného centra v  Alare • cca 1 km 

od Okurcalaru • cca 30 km od Side • cca 35 km 

od centra Alanye • cca 90 km od letiska v Antalyi

Vybavenie: prázdninová dedinka na  ploche 

50  000 m² • krásny zelený a  kvitnúci areál • 

vstupná hala s recepciou • reštaurácia s krytou 

terasou • rybia a´la carte reštaurácia • 5 barov • 2 

vonkajšie bazény s toboganmi • 2 detské bazé-

ny • krytý bazén • WiFi v bare Agora • obchodná 

pasáž • 2 tenisové kurty • amfi teáter • konferenč-

ná miestnosť

Služby za poplatok: trezor na izbe • vodné špor-

ty na pláži • všetky nápoje po ukončení progra-

mu all inclusive (cca od  02.00 hod.) • nápoje 

nezahrnuté v  all inclusive (dovozový alkohol, 

čerstvé ovocné džúsy a i.) • zmrzlina • služby le-

kára • masáže • peeling • práčovňa • osvetlenie 

tenisových kurtov • opatrovanie detí • kader-

níctvo • kozmetické služby • výmena plážových 

osušiek • telefón/fax • služby spa/wellness cen-

tra • fotoservis

Ubytovanie: 2-3 poschodové vilky rozmiestne-

né v záhrade • spolu 404 izieb • 2lôžkové štan-

dardne zariadené izby s možnosťou 1 prístelky 

pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti • indivi-

duálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • 

minibar (denne dopĺňaná voda) • trezor • telefón 

• balkón • na vyžiadanie a za príplatok bezbarié-

rové a prepojené izby

Pre deti: 2 detské bazény • miniklub pre deti 

4-12 rokov s detským ihriskom • detská postieľ-

ka • tobogany • opatrovanie detí

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany 

 wellness

/ / / /

ODPORÚČAME

TGP287F
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)
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Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 899 1059 999 1059 999 1059 999 999 899 899

zľava 25% do 31.01.2013 674,25 794,25 749,25 794,25 749,25 794,25 749,25 749,25 674,25 674,25

zľava 20% do 28.02.2013 719,20 847,20 799,20 847,20 799,20 847,20 799,20 799,20 719,20 719,20

3. osoba na prístelke 799 909 879 909 879 909 879 859 779 779

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-14 rokov na prístelke 489 559 539 559 539 559 539 529 489 489

2. dieťa 7-14 rokov na prístelke 489 559 539 559 539 559 539 529 489 489

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa:  povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

all inclusive
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158   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Hotel Meryan       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.30-10.00 
hod., neskoré raňajky 
10.00-10.30 hod., obed 
12.00-14.00 hod., snacky 
11.00-15.00 hod., zákusky/
čaj/káva 16.30-17.30 hod., 
večera 19.00-21.00 hod., 
nočné občerstvenie 23.00-
24.00 hod., zmrzlina, 
miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje (v 
lobby bare 24 hodín denne, 
v bare na pláži 10.00-18.00 
hod., v bare pri bazéne 
09.00-24.00 hod., v disko 
bare 23.00-03.00 hod.), 
nealkoholickými nápojmi 
denne dopĺňaný minibar, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, turecké 
kúpele, sauna, fi tnes, 
tenis vrátane vybavenia, 
stolný tenis, basketbal, 
plážový volejbal, aerobik, 
šípky, diskotéka, WiFi 
pripojenie v lobby,  na izbe 
a pri bazéne, detský klub 
FIRÁČIK, denné a večerné 
animačné programy

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Alara River Tourism Center

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži s  kamenistým vstupom do  mora (od-

porúčame obuv do  vody) • možnosť využiť 

mólo • cca 3 km od nákupného centra v Alare 

• cca 8 km od Avsallaru • cca 32 km od Side • 

cca 33 km od centra Alanye • cca 90 km od le-

tiska v Antalyi

Vybavenie: 6poschodový hotelový komplex 

rozdelený do 2 prepojených blokov • vstup-

ná hala s  recepciou • 2 reštaurácie • 4 bary 

(lobby bar, disko bar, bar pri bazéne, bar 

na  pláži) • 4 výťahy • 2 konferenčné miest-

nosti • vonkajší relaxačný bazén • bazén s 3 

toboganmi • detský bazén • krytý bazén • 1 

tenisový kurt • centrum krásy • spa centrum • 

obchodná pasáž • amfi teáter

Služby za  poplatok: trezor na  izbe • izbový 

servis • vodné športy na  pláži • nápoje ne-

zahrnuté v  all inclusive (dovozový alkohol, 

čerstvé ovocné šťavy, vybrané alkoholické 

koktaily a  i.) • služby lekára • masáže • pee-

ling • práčovňa • kaderníctvo • telefón/fax • 

služby spa/wellness centra • výmena plážo-

vých osušiek (cca 1 EUR) • biliard • interne-

tová kaviareň

Ubytovanie: spolu 341 izieb • 2lôžkové štan-

dardne zariadené izby s možnosťou 1 prístel-

ky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti 

• centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • 

SAT/TV • minibar • trezor • telefón • WiFi pri-

pojenie • balkón • na vyžiadanie a za prípla-

tok suity a rodinné prepojené izby

Pre deti: detský bazén • miniklub pre deti 

4-12 rokov s detským ihriskom • detská po-

stieľka • bazén s 3 toboganmi • detský klub 

FIRÁČIK (len v  hlavnej sezóne júl-august) 

• detské menu • animácie pre deti • detské 

koktaily

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany 

 WiFi zadarmo

/ / / /

ODPORÚČAME

TME287F
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc
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all inclusive
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Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 759 919 959 1059 999 1059 999 1059 999 969 859 799

zľava 25% do 31.01.2013 569,25 689,25 719,25 794,25 749,25 794,25 749,25 794,25 749,25 726,75 644,25 599,25

zľava 20% do 28.02.2013 607,20 735,20 767,20 847,20 799,20 847,20 799,20 847,20 799,20 775,20 687,20 639,20

3. osoba na prístelke 679 809 829 909 879 909 879 909 879 849 759 719

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-14 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

2. dieťa 2-11 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 639 659 699 759 799 799 799 799 799 799 799 799 799 759 699 659 639 639

zľava 25% do 31.01.2013 479,25 494,25 524,25 569,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 599,25 569,25 524,25 494,25 479,25 479,25

zľava 20% do 28.02.2013 511,20 527,20 559,20 607,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 639,20 607,20 559,20 527,20 511,20 511,20

3. osoba na prístelke 589 609 639 679 729 729 729 729 729 729 729 729 729 679 639 609 589 589

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-14 rokov na prístelke 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

2. dieťa 2-11 rokov na prístelke 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Hotel Ali Bey Club Manavgat       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.00-10.00 hod., 
neskoré raňajky 10.00-11.00 
hod., obed 12.30-14.00 
hod., snack v reštaurácii 
aquaparku 15.00-17.00 
hod. večera 19.00-21.00 
hod., pri večeri sa vyžaduje 
spoločenský odev (dlhé 
nohavice u pánov), miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 09.00-02.00 
hod. podľa otváracích 
hodín jednotlivých barov, 
nealkoholické nápoje 
v minibare, zmrzlina, 
aquapark, vybrané 
aktivity (step aerobik, 
vodná gymnastika, šípky, 
lukostreľba, boccia, stolný 
tenis, plážový volejbal, 
basketbal, vodné pólo, 
jogging), sauna, turecké 
kúpele, miniklub, WiFi 
pripojenie, slnečníky 
a lehátka pri bazéne aj 
na pláži, 1x denne výmena 
plážových osušiek, denné 
a večerné animácie 
zabezpečované cca 70 
animátormi

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Manavgat

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži • neďaleko nákupného centra a bazá-

rov • cca 12 km od  centra mestečka Mana-

vgat • cca 17 km od  obľúbeného letoviska 

Side s bohatou históriou • cca 60 km od pul-

zujúceho mesta Alanya • cca 75 km od letis-

ka v Antalyi

Vybavenie: priestranný a  architektonicky 

zaujímavo riešený komplex 2poschodo-

vých budov na ploche 150 000 m2  v turec-

kom tradičnom štýle • hotel obklopený veľ-

kou záhradou s množstvom paliem a fontán 

• prepojenie s  hotelom Ali Bey Club Park 

Manavgat (celková plocha 380 000 m2) • re-

cepcia s lobby • WiFi pripojenie na recepcii 

a na vybraných miestach v areáli hotela (ba-

zén, tenisový bar, turecká kaviareň, izby) • 

TV miestnosť • hlavná reštaurácia • reštaurá-

cia na pláži • 13 barov • a´la carte reštaurá-

cia s panoramatickým výhľadom na more • 

reštaurácia pri aquaparku • 2 vonkajšie ba-

zény • 2 detské bazény • relaxačný bazén len 

pre dospelých • aquapark na ploche 25 000 

m2: 5 veľkých bazénov a  8 toboganov pre 

dospelých (kamikadze, rafting, čierna die-

ra, 2 twistery a  i.), 3 detské bazény so 6 

šmykľavkami (pirátska loď, rôzne postavič-

ky chobotníc, hadov či korytnačiek), piesko-

vý bazén pre batoľatá, vírivka, vodné trysky 

• veľké fitnes centrum Fitnes First • 62 teni-

sových kurtov • tenisové centrum • tenisová 

škola PCT • wellness centrum • kúpeľné cen-

trum (turecké kúpele, sauna, masáže a  i.) • 

Art centrum pre kreatívne umelecké čin-

nosti • Adventure Park • Bali masážne altán-

ky pri pláži • obchodné centrum (zlatníctvo, 

obchod so suvenírmi, odevmi, koženým 

tovarom, kožušníctvo a  i.) • konferenčná 

miestnosť • amfiteáter

Služby za  poplatok: internetová kaviareň 

• služby v  kúpeľnom centre (okrem turec-

kých kúpeľov a  sauny) • práčovňa • služby 

lekára • konzumácia v a´la carte reštaurácii 

• nápoje nezahrnuté v  all inclusive (dovo-

zový alkohol, čerstvé ovocné džúsy, šam-

panské a  i.) • biliard • počítačové hry • mo-

torizované a nemotorizované vodné športy 

• tenis • služby tenisového centra a  školy • 

vstup do Adventure Parku • fotograf • služ-

by vo wellness/beauty centre • kaderníc-

tvo • opatrovanie detí • futbalové ihrisko • 

služby Art Studia • fitnes štúdio Fitnes First • 

hracie automaty • malý lunapark • prenájom 

detského kočíka • telefón/fax

Ubytovanie: 2lôžkové klubové izby s  mož-

nosťou 1 prístelky pre dospelého alebo 

dieťa • individuálna klimatizácia • SAT/TV • 

hudobný kanál • telefón • trezor • minibar 

s  nealkoholickými a  vybranými alkoholic-

kými nápojmi • dlažba • kúpeľňa so sprcho-

vým kútom a  WC • fén • WiFi pripojenie • 

balkón • za  príplatok a  na  vyžiadanie: klu-

bové rodinné izby (2 prepojené miestnosti, 

1x TWC, vybavenie zhodné so štandardnou 

klubovou izbou) a zrekonštruované superi-

or štandardné aj rodinné izby

Pre deti: minikluby otvorené v  mesiacoch 

júl/august (teenager klub pre deti 13-17 

rokov, detský klub pre deti 4-12 rokov) • 2 

detské bazény • aquapark • detské ihrisko • 

3 detské tenisové kurty • opatrovanie detí 

• malý detský lunapark • hracie automa-

ty • animácie pre deti • detské menu • det-

ská postieľka • detská diskotéka • prenájom 

detského kočíka • detský klub FIRÁČIK po-

čas letných prázdnin

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 wellness

 WiFi zadarmo

štandardná izba

/ /
rodinná izba (na vyžiadanie) 

/ /

ODPORÚČAME

TAB287F
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc
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all inclusive
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Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej klubovej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1059 1259 1259 1399 1329 1399 1329 1399 1329 1299 1159 1139

zľava 25% do 31.01.2013 794,25 944,25 944,25 1049,25 996,75 1049,25 996,75 1049,25 996,75 974,25 869,25 854,25

zľava 20% do 28.02.2013 847,20 1007,20 1007,20 1119,20 1063,20 1119,20 1063,20 1119,20 1063,20 1039,20 927,20 911,20

3. osoba na prístelke 919 1069 1069 1179 1119 1179 1119 1179 1089 1109 999 979

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej klubovej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 829 859 899 949 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 959 899 859 829 829

zľava 25% do 31.01.2013 621,75 644,25 674,25 711,75 771,75 771,75 771,75 771,75 771,75 771,75 771,75 771,75 771,75 719,25 674,25 644,25 621,75 621,75

zľava 20% do 28.02.2013 663,20 687,20 719,20 759,20 823,20 823,20 823,20 823,20 823,20 823,20 823,20 823,20 823,20 767,20 719,20 687,20 663,20 663,20

3. osoba na prístelke 739 769 789 839 889 889 889 889 889 889 889 889 889 839 789 769 739 739

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži 

s  pozvoľným vstupom do  mora • cca 1 km 

od  Side • cca 2 km od  Manavgatu • cca 

70 km od letiska v Antalyi

Vybavenie: unikátny luxusný hotelový kom-

plex niekoľkých budov v štýle bosporských 

viliek na ploche 120 000 m² v nádhernej zá-

hrade • recepcia s lobby • hlavná reštaurácia 

• 2 a´la carte reštaurácie (otomanská, rybia) 

• 5 barov • obchodná pasáž (kožušníctvo, 

zlatníctvo, minimarket, obchod so suvenír-

mi a  i. ) • veľký vonkajší bazén • veľký aqu-

apark s  toboganmi a  atrakciami na  ploche 

15 000 m² vrátane špeciálneho pieskového 

bazéna pre malé deti • Samara spa centrum 

na ploche 2000 m² • beauty centrum (kader-

níctvo, salón krásy) • diskotéka • 4 tenisové 

kurty • slnečné terasy • konferenčná miest-

nosť • animačný tím 40 profesionálov • am-

fiteáter

Služby za  poplatok: služby v  spa centre • 

masáže • práčovňa • služby lekára • konzu-

mácia v a´la carte reštaurácii • všetky nápo-

je po  ukončení programu all inclusive (cca 

od 02.00 hod.) • nápoje nezahrnuté v all in-

clusive (dovozový alkohol, čerstvé ovocné 

džúsy a  i.) • motorizované a nemotorizova-

né vodné športy • opatrovanie detí • prená-

jom detského kočíka • fitnes centrum Fit-

nes First Platinum Studio • prenájom auta • 

služby fotografa • služby beauty centra • ob-

chodná pasáž • izbový servis • služby teni-

sového centra PCT • tenis • herňa • pavilóny 

na pláži • Art štúdio

Ubytovanie: spolu 276 izieb • 2lôžkové de-

luxe izby s  možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo dieťa • centrálna klimatizá-

cia • kúpeľňa s  jacuzzi/WC • fén • SAT/LCD 

TV s  hudobnými kanálmi • WiFi pripojenie 

• telefón • elektronický trezor • minibar • set 

na prípravu kávy/čaju • balkón • za príplatok 

a na vyžiadanie rodinné izby a suity

Pre deti: veľký aquapark s toboganmi • det-

ská postieľka • detské ihriská • animácie • 

miniklub pre deti 4-7 rokov • midiklub pre 

deti 8-10 rokov • maxiklub pre deti 10-12 ro-

kov • teeneger klub pre deti 13-17 rokov • 

opatrovanie detí • detské menu • prenájom 

detského kočíka

Hotel Ali Bey Resort Side       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou 
bufetu vrátane nápojov 
miestnej výroby: raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré 
raňajky 10.00-11.00 hod., 
obed 12.30-14.00 hod., 
snacky v snackbare 
14.00-18.00 hod., večera 
19.00-21.00 hod., nočné 
občerstvenie 23.00-
01.00 hod., pri večeri sa 
vyžaduje spoločenský odev 
(u pánov dlhé nohavice), 
1x za pobyt rybia a´la 
carte reštaurácia (nutná 
rezervácia vopred), 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
09.00-02.00 hod. 
podľa otváracích hodín 
v baroch, zmrzlina, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, plážové 
osušky, minibar, trezor, 
turecké kúpele, sauna, 
WiFi v lobby, izbe a pri 
bazénoch, plážový volejbal, 
plážový futbal, boccia, 
lukostreľba, stolný tenis, 
šípky, denné a večerné 
animačné programy

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Side

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 wellness

 WiFi zadarmo

štandardná izba 

/ /
rodinná izba 

/ / /
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2229 2639 2469 2679 2469 2679 2469 2619 2399 2579 2229 2419

zľava 30% do 31.01.2013 1560,30 1847,30 1728,30 1875,30 1728,30 1875,30 1728,30 1833,30 1679,30 1805,30 1560,30 1693,30

zľava 20% do 28.02.2013 1783,20 2111,20 1975,20 2143,20 1975,20 2143,20 1975,20 2095,20 1919,20 2063,20 1783,20 1935,20

3. osoba na prístelke 1659 1939 1829 1979 1829 1979 1829 1939 1779 1899 1659 1789

1. dieťa 0-3 roky na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 3-13 rokov na prístelke 979 1139 1069 1149 1069 1149 1069 1129 1049 1109 979 1049

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1659 1659 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1779 1779 1779 1659 1659 1659 1659

zľava 30% do 31.01.2013 1161,30 1161,30 1280,30 1280,30 1280,30 1280,30 1280,30 1280,30 1280,30 1280,30 1280,30 1245,30 1245,30 1245,30 1161,30 1161,30 1161,30 1161,30

zľava 20% do 28.02.2013 1327,20 1327,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1423,20 1423,20 1423,20 1327,20 1327,20 1327,20 1327,20

3. osoba na prístelke 1259 1259 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1339 1339 1339 1259 1259 1259 1259

1. dieťa 0-3 roky na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 3-13 rokov na prístelke 759 759 829 829 829 829 829 829 829 829 829 809 809 809 759 759 759 759

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 5 km 

od obľúbeného letoviska Side s bohatou his-

tóriou • cca 10 km od centra mestečka Manav-

gat • cca 48 km od letiska v Antalyi • cca 80 km 

od obľúbeného letoviska Alanya

Vybavenie: architektonicky zaujímavo rie-

šený komplex 6poschodových budov v  štý-

le Ďalekého východu na  ploche 50  000 m2 • 

recepcia s lobby • 9 výťahov • WiFi pripojenie 

v lobby zadarmo • hlavná reštaurácia • 2 snack 

reštaurácie • 4 a´la carte reštaurácie (turecká, 

talianska, ázijská, rybia) • 7 barov (bar na plá-

ži, snackbar, bar pri bazéne, Amphi bar, disko 

bar, lobby bar, Aqua bar) • diskotéka • 3 von-

kajšie bazény • 3 detské bazény • krytý bazén 

s jacuzzi • aquapark (6 toboganov pre dospe-

lých a 3 pre deti) • lunapark 19.00-22.00 hod. 

• obchodná pasáž (obchod so suvenírmi a ko-

ženým tovarom, kožušníctvo, zlatníctvo, bu-

tik) • amfi teáter • 4 konferenčné miestnosti • 

centrum krásy • 2 tenisové kurty

Služby za  poplatok: masáže • peeling • služ-

by centra krásy • kaderníctvo • osvetlenie te-

nisových kurtov • lekcie tenisu • vodné špor-

ty na  pláži • služby lekára • opatrovanie detí 

• prenájom auta • herňa • práčovňa • čistiareň 

• internetová kaviareň • fotoservis • bowling 

• biliard • počítačové hry • konzumácia v a´la 

carte reštaurácii • izbový servis • nápoje ne-

zahrnuté v  all inclusive (dovozový alkohol, 

čerstvé ovocné džúsy, archívne alkoholické 

nápoje, vína vo fľašiach a i.) • telefón/fax • žu-

pany/papuče v kúpeľni

Ubytovanie: spolu 564 izieb • štandardné 

2lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • centrál-

na klimatizácia • koberec • kúpeľňa/WC • fén 

• SAT/LCD TV • hudobný kanál • trezor • mini-

bar • telefón • balkón • na vyžiadanie rodinné 

izby, suity, izby s bočným alebo priamym vý-

hľadom na more

Pre deti: miniklub pre deti 4-12 rokov • mini-

disko • detské ihrisko • aquapark • lunapark • 

opatrovanie detí • detská postieľka • detský 

bufet • animácie a hry

Hotel Royal Dragon        ultra all inclusive

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Side-Colakli

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov: raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré 
raňajky 10.00-11.00 hod., obed 
13.00-14.30 hod., detský bufet 
18.30-19.00 hod., večera 19.00-
21.30 hod., nočné občerstvenie 
24.00-07.00 hod., diétny bufet, 
tematická večera v určený 
deň, občerstvenie na pláži 
v snackbare 12.30-15.00 hod., 
zmrzlina 14.00-16.00 hod., 
wafl e 16.00-17.00 hod., ovocie 
12.00-14.00 hod., zákusky/
káva 16.00-17.00 hod., pizza 
a sendviče 12.00-14.00 hod., 
turecké špeciality 11.00-16.00 
hod., miestne a vybrané 
dovozové alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
10.00-03.00 hod. v baroch 
podľa otváracích hodín, 1 
večera za pobyt vo vybranej 
a ĺa carte reštaurácii (nutná 
rezervácia vopred na recepcii), 
denne dopĺňaný minibar 
na izbe, trezor, tenis vrátane 
vybavenia, stolný tenis, 
plážový volejbal, fi tnes, sauna, 
turecké kúpele, aerobik, šípky, 
vodná gymnastika, strečing, 
vodné pólo, denné a večerné 
animačné programy, miniklub, 
WiFi pripojenie v lobby, 
aquapark, lunapark, lehátka 
a slnečníky pri bazéne aj 
na pláži, plážové osušky 
(za vratnú kauciu)

MOŽNOSTI OBSADENIA 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 lunapark

 WiFi zadarmo

 wellness

štandardná izba 

/ / / /
rodinná izba 

/ /

ODPORÚČAME
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1939 2109 1939 2299 2159 2349 2159 2349 1939 2079 1719 1859

zľava 30% do 31.01.2013 1357,30 1476,30 1357,30 1609,30 1511,30 1644,30 1511,30 1644,30 1357,30 1455,30 1203,30 1301,30

zľava 20% do 28.02.2013 1551,20 1687,20 1551,20 1839,20 1727,20 1879,20 1727,20 1879,20 1551,20 1663,20 1375,20 1487,20

3. osoba na prístelke 1459 1569 1459 1709 1609 1739 1609 1739 1459 1559 1299 1399

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 869 929 869 1009 949 1019 949 1019 869 919 789 839

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1459 1459 1459 1459 1459 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1499 1459 1459 1329 1299 1299

zľava 30% do 31.01.2013 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1049,30 1021,30 1021,30 930,30 909,30 909,30

zľava 20% do 28.02.2013 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1199,20 1167,20 1167,20 1063,20 1039,20 1039,20

3. osoba na prístelke 1119 1119 1119 1119 1119 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1149 1119 1119 1029 1009 1009

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 679 679 679 679 679 739 739 739 739 739 739 739 699 679 679 629 629 629

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej plá-

ži s  pozvoľným vstupom do  mora v  obľúbe-

nom letovisku Kumköy • cca 3,5 km od Side • 

cca 7 km od Manavgatu • cca 65 km od letiska 

v Antalyi

Vybavenie: menší hotelový komplex na celko-

vej ploche cca 15 000 m² • hlavná a vedľajšia 

budova • recepcia s  lobby • hlavná reštaurá-

cia • snack reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie 

(talianska, anatolijská, stredomorská) • 3 bary 

(lobby bar, bar pri bazéne, disko bar) • 1 te-

nisový kurt • beauty/spa centrum • obchodná 

pasáž • 2 vonkajšie bazény • krytý bazén

Služby za  poplatok: osvetlenie tenisového 

kurtu • služby lekára • internet • biliard • služby 

spa centra (masáže, peeling a i.) • kozmetické 

služby • kaderníctvo • vybrané nápoje nezahr-

nuté do all inclusive (importované vína a des-

tiláty, energetické nápoje, čerstvo lisované 

ovocné šťavy a i.) • všetky nápoje po skončení 

programu all inclusive • telefón/fax • trezor • 

izbový servis • čistiareň • vodné športy na plá-

ži • konzumácia v a´la carte reštaurácii

Ubytovanie: spolu 320 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo dieťa • centrálna klimatizácia • 

kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV s  hudobnými ka-

nálmi • telefón • trezor • minibar • balkón • 

za príplatok a na vyžiadanie: izby s výhľadom 

na more, rodinné izby (aj s poschodovou pos-

teľou)

Pre deti: miniklub pre deti 4-12 rokov • bazén 

s 2 toboganmi • animácie pre deti • krytý det-

ský bazén

NOVINKA Hotel Trendy Palm Beach       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-10.30 hod., obed 
12.30-14.30 hod., snacky 
a gözleme v snackbare 
12.00-15.00 hod., zmrzlina 
13.30-16.30 hod., večera 
19.00-21.30 hod., nočné 
občerstvenie 23.00-00.00 
hod., neobmedzená konzu-
mácia miestnych alkoho-
lických a nealkoholických 
nápojov 09.00-00.00 hod. 
v baroch podľa otváracích 
hodín, minibar, sauna, 
turecké a parné kúpele, 
fi tnes, tenis, stolný tenis, 
plážový volejbal, boccia, 
vodná gymnastika, šípky, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, plážové 
osušky, denné a večerné 
animačné programy

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Side/Kumköy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

štandardná izba 

/ /
rodinná izba 

/
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1369 1479 1429 1639 1539 1659 1539 1639 1429 1529 1369 1469

zľava 30% do 31.01.2013 958,30 1035,30 1000,30 1147,30 1077,30 1161,30 1077,30 1147,30 1000,30 1070,30 958,30 1028,30

zľava 20% do 28.02.2013 1095,20 1183,20 1143,20 1311,20 1231,20 1327,20 1231,20 1311,20 1143,20 1223,20 1095,20 1175,20

3. osoba na prístelke 1049 1139 1099 1239 1169 1259 1169 1239 1099 1169 1049 1129

1. dieťa 0-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 13-16 rokov na prístelke 649 689 679 749 709 759 709 749 679 709 649 689

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1049 1049 1049 1099 1099 1169 1169 1169 1169 1169 1169 1169 1099 1099 1099 1049 1049 1049

zľava 30% do 31.01.2013 734,30 734,30 734,30 769,30 769,30 818,30 818,30 818,30 818,30 818,30 818,30 818,30 769,30 769,30 769,30 734,30 734,30 734,30

zľava 20% do 28.02.2013 839,20 839,20 839,20 879,20 879,20 935,20 935,20 935,20 935,20 935,20 935,20 935,20 879,20 879,20 879,20 839,20 839,20 839,20

3. osoba na prístelke 839 839 839 869 869 919 919 919 919 919 919 919 869 869 869 839 839 839

1. dieťa 0-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 13-16 rokov na prístelke 529 529 529 549 549 579 579 579 579 579 579 579 549 549 549 529 529 529

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri širokej krásnej pieskovej 

pláži v  časti Evrenseki blízko Side • od  plá-

že oddelený pešou promenádou • cca 7 km 

od Side • cca 15 km od Manavgatu • cca 60 km 

od letiska v Antalyi

Vybavenie: 5poschodový hotel otvorený 

v roku 2012 • spolu 4 prepojené budovy • re-

cepcia s lobby • hlavná reštaurácia • 5 a´la car-

te reštaurácií (talianska, mexická, francúzska, 

stredomorská, turecká) • cukráreň • bary • ob-

chodná pasáž • konferenčná miestnosť • von-

kajšie bazény • bazén s toboganmi • amfi teá-

ter • wellness centrum • cca 200 m od hotela 2 

tenisové kurty

Služby za  poplatok: výmena plážových osu-

šiek • osvetlenie tenisového kurtu • trezor 

• internetová kaviareň • elektronické hry • 

bowling • biliard • počítačové hry • vodné 

športy na pláži • nápoje nezahrnuté do all in-

clusive (importované nápoje, čerstvo lisované 

ovocné šťavy a  i.) • telefón/fax • služby well-

ness centra • služby spa (masáže, peeling a i.) • 

konzumácia v a´la carte reštauráciách

Ubytovanie: spolu 350 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo dieťa • centrálna klimatizácia • 

kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV s  hudobnými ka-

nálmi • telefón • trezor • minibar • set na prí-

pravu kávy/čaju • WiFi pripojenie na internet 

• balkón • za  príplatok a  na  vyžiadanie: izby 

s výhľadom na more, rodinné izby, suity

Pre deti: miniklub pre deti 4-12 rokov • det-

ské ihrisko • detský bufet • minidisko • detský 

bazén

Hotel Trendy Verbena Beach        all inclusive

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Side

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: skoré raňajky 02.00-
07.00 hod., raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňajky 
10.00-10.30 hod., obed 12.30-
14.30 hod., snacky a gözleme 
v snackbare 12.00-15.00 hod., 
zákusky/káva/čaj 11.00-18.00 
hod., večera 19.00-21.30 
hod., nočné občerstvenie 
21.30-02.00 hod., 1x za pobyt 
večera v a ĺa carte reštaurácii, 
neobmedzená konzumácia 
miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov v ba-
roch podľa otváracích hodín, 
minibar, fi tnes, tenis, stolný 
tenis, plážový volejbal, vodná 
gymnastika, šípky, turecké 
a parné kúpele, sauna, WiFi 
pripojenie v lobby a na izbách, 
lehátka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animačné 
programy

MOŽNOSTI OBSADENIA 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo
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NOVINKA

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1709 1869 1839 2079 1939 2109 1939 2079 1839 1969 1709 1839

zľava 30% do 31.01.2013 1196,30 1308,30 1287,30 1455,30 1357,30 1476,30 1357,30 1455,30 1287,30 1378,30 1196,30 1287,30

zľava 20% do 28.02.2013 1367,20 1495,20 1471,20 1663,20 1551,20 1687,20 1551,20 1663,20 1471,20 1575,20 1367,20 1471,20

3. osoba na prístelke 1289 1409 1389 1559 1459 1569 1459 1559 1389 1469 1289 1389

1. dieťa 0-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1289 1289 1289 1389 1389 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1389 1389 1389 1289 1289 1289

zľava 30% do 31.01.2013 902,30 902,30 902,30 972,30 972,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 972,30 972,30 972,30 902,30 902,30 902,30

zľava 20% do 28.02.2013 1031,20 1031,20 1031,20 1111,20 1111,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1111,20 1111,20 1111,20 1031,20 1031,20 1031,20

3. osoba na prístelke 999 999 999 1069 1069 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1069 1069 1069 999 999 999

1. dieťa 0-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

štandardná izba 

/ /
rodinná izba 

/
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Poloha: priamo pri širokej peknej pieskovej 

pláži • zastávka autobusu pri vchode do  ho-

tela • cca 500 m od obchodného centra • cca 

8 km od Side • cca 15 km od Manavgatu • cca 

55 km od letiska v Antalyi 

Vybavenie: prázdninová dedinka, ktorá spolu 

s hotelmi Selin a Fulya tvoria obrovský kom-

plex Kamelya World na ploche 24 000 m² • re-

cepcia • hlavná reštaurácia s  terasou • 5 a´la 

carte reštaurácií (rybia, turecká, čínska, me-

xická, talianska) • 5 barov • aquapark s množ-

stvom atrakcií • obchodná pasáž (obchod so 

suvenírmi, zlatníctvo, obchod s  koženým to-

varom, butik) • konferenčné miestnosti • 5 an-

tukových tenisových kurtov • amfi teáter

Služby za poplatok: herňa • bowling (v hoteli 

Selin) • biliard • prenájom bicyklov • videohry • 

masáže • peeling • dovozové nápoje • čerstvé 

ovocné džúsy • internet (v hoteli Fulya) • mo-

torizované vodné športy • vybavenie na tenis 

• osvetlenie tenisových kurtov • spa centrum 

(v hoteli Fulya) • služby lekára • kaderníctvo

Ubytovanie: 2-3 poschodové vilky rozmiest-

nené v záhrade • 2lôžkové priestranné deluxe 

izby s  možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 

dospelých • individuálna klimatizácia • kúpeľ-

ňa/WC • fén • SAT/TV s hudobným kanálom • 

minibar • trezor • telefón • balkón alebo tera-

sa • na vyžiadanie a za príplatok rodinné delu-

xe izby (2 prepojené miestnosti) • ďalšie typy 

izieb: štandardné izby a štúdiá • ubytovanie 1 

osoby len v štandardných izbách

Pre deti: 4 detské bazény v rámci celého areá-

lu • detská postieľka • aquapark • 3 detské ih-

riská • miniklub pre deti 4-12 rokov • teenager 

klub pre deti 13-17 rokov • detský bufet

Hotel Kamelya World - Kamelya Holiday Village       

TKM287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Side-Colakli
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ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápojov 
miestnej výroby: raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré 
raňajky 10.00-11.00 hod., 
obed 12.30-14.30 hod., snack 
15.00-18.00 hod., zákusky/čaj/
káva 16.30-17.30 hod., večera 
19.00-21.30 hod., neskorá 
večera 22.00-02.00 hod., 
nočný snack 01.00-07.00 hod. 
(v hoteli Fulya), 1x za pobyt 
možnosť večere v a ĺa carte 
reštaurácii (nutná rezervácia 
vopred), zmrzlina pri obede/
večeri, čerstvý pomarančový 
džús pri raňajkách, miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 24 hodín denne vo 
vybranom bare, denne 
dopĺňaný minibar, WiFi na 
recepcii a pri bazénoch, trezor, 
diskotéka a tanečné večery 
so živou hudbou (v hoteli 
Selin), basketbal, stolný tenis, 
aerobik, vodná gymnastika, 
plážový volejbal, 1 hodina 
windsurfi nugu (len s licenciou), 
vodné bicykle, kanoe, 
lukostreľba, fi tnes, jacuzzi, 
sauna, turecké a parné kúpele 
(v hoteli Fulya), lehátka a 
slnečníky pri bazéne a na 
pláži, plážové osušky, denné a 
večerné animačné programy; 
klienti všetkých 3 hotelov 
môžu čerpať služby ultra all 
inclusive v rámci celého areálu 
okrem stravovania (raňajky, 
obed, večera) – tie čerpajú v 
reštaurácii, ktorá patrí hotelu, 
v ktorom sú ubytovaní

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark 

 wellness

 WiFi zadarmo

/ / /

/

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc
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ultra all inclusive
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Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1129 1339 1339 1469 1399 1469 1399 1469 1399 1399 1239 1219

zľava 25% do 31.01.2013 846,75 1004,25 1004,25 1101,75 1049,25 1101,75 1049,25 1101,75 1049,25 1049,25 929,25 914,25

zľava 20% do 28.02.2013 903,20 1071,20 1071,20 1175,20 1119,20 1175,20 1119,20 1175,20 1119,20 1119,20 991,20 975,20

3. osoba na prístelke 1029 1119 1189 1309 1239 1309 1239 1309 1239 1239 1109 1099

4. osoba na prístelke 1029 1119 1189 1309 1239 1309 1239 1309 1239 1239 1109 1099

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 599 669 659 749 699 749 699 749 689 699 619 639

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 909 949 969 1019 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1019 969 969 949 909

zľava 25% do 31.01.2013 681,75 711,75 726,75 764,25 794,25 794,25 794,25 794,25 794,25 794,25 794,25 794,25 794,25 764,25 726,75 726,75 711,75 681,75

zľava 20% do 28.02.2013 727,20 759,20 775,20 815,20 847,20 847,20 847,20 847,20 847,20 847,20 847,20 847,20 847,20 815,20 775,20 775,20 759,20 727,20

3. osoba na prístelke 849 879 899 939 959 959 959 959 959 959 959 959 959 939 899 899 879 849

4. osoba na prístelke 849 879 899 939 959 959 959 959 959 959 959 959 959 939 899 899 879 849

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 509 529 539 549 569 569 569 569 569 569 569 569 569 549 539 539 529 509

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri širokej peknej pieskovej 

pláži • zastávka autobusu pri vchode do kom-

plexu • cca 500 m od obchodného centra • cca 

8 km od Side • cca 15 km od Manavgatu • cca 

55 km od letiska v Antalyi • cca 65 km od cen-

tra v Antalyi

Vybavenie: hotel na  okraji prázdninovej de-

dinky, ktoré spolu s  Holiday Village a  hote-

lom Fulya tvoria obrovský komplex Kamelya 

World na ploche 24 000 m² • hlavná budova, 

plážové domčeky, terrace budovy • recepcia 

• hlavná reštaurácia • 5 a´la carte reštaurá-

cií (rybia, turecká, čínska, mexická, talianska) 

• 9 barov • aquapark s  množstvom atrakcií • 

obchodná pasáž (obchod so suvenírmi, zlat-

níctvo, obchod s  koženým tovarom, butik) • 

konferenčné miestnosti • 5 antukových teni-

sových kurtov • amfi teáter

Služby za poplatok: herňa • bowling • biliard • 

prenájom bicyklov • videohry • dovozové ná-

poje • čerstvé ovocné džúsy • internet (v hoteli 

Fulya) • motorizované vodné športy • vybave-

nie na  tenis • osvetlenie tenisových kurtov • 

služby spa centra (masáže, peeling a i.) • služ-

by lekára • kaderníctvo • vybrané aktivity v mi-

niklube • telefón/fax • konzumácia v a´la carte 

reštauráciách • izbový servis

Ubytovanie: spolu 302 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre die-

ťa alebo dospelého • kúpeľňa/WC • fén • cen-

trálna klimatizácia • minibar • trezor • káblové 

pripojenie na internet • SAT/LCD TV • telefón 

• balkón • za  príplatok a  na  vyžiadanie: izby 

s  výhľadom na  more, rodinné izby v  plážo-

vých domčekoch

Pre deti: 4 detské bazény v rámci celého areá-

lu • detská postieľka • aquapark • 3 detské ih-

riská • miniklub pre deti 4-12 rokov • teena-

ger klub pre deti 13-17 rokov • detský bufet 

• minidisko

Hotel Kamelya World - Selin       ultra all inclusive

TSE287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Side-Colakli
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ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápo-
jov miestnej výroby: raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré ra-
ňajky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., snack 15.00-
18.00 hod., zákusky/čaj/
káva 16.30-17.30 hod., večera 
19.00-21.30 hod., neskorá ve-
čera 22.00-02.00 hod., nočný 
snack 21.30-07.00 hod. (vo 
Fulyi), 1x za pobyt možnosť 
večere v a´la carte reštaurá-
cii (nutná rezervácia vopred), 
zmrzlina pri obede/večeri, 
čerstvý pomarančový džús 
pri raňajkách, neobmedze-
ná konzumácia miestnych 
alkoholických a nealkoholic-
kých nápojov 10.00-08.00 
hod. podľa otváracích hodín 
barov, denne dopĺňaný mini-
bar, WiFi pripojenie v lobby, 
káblové pripojenie na inter-
net na izbe, trezor, diskotéka 
a tanečné večery so živou 
hudbou, basketbal, stolný 
tenis, aerobik, vodná gym-
nastika, plážový volejbal, 1 
hodina windsurfi nugu (len 
s licenciou), vodné bicykle, 
kanoe, lukostreľba, fi tnes, ja-
cuzzi, sauna, turecké a parné 
kúpele, lehátka a slnečníky 
pri bazéne a na pláži, plážo-
vé osušky, denné a večerné 
animačné programy; klienti 
všetkých 3 hotelov môžu čer-
pať služby ultra all inclusive 
v rámci celého areálu okrem 
stravovania (raňajky, obed, 
večera) - tie čerpajú v reštau-
rácii, ktorá patrí hotelu, v kto-
rom sú ubytovaní

MOŽNOSTI OBSADENIA 

štandardná izba 

/ /
rodinná izba 

/ / /

NOVINKA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 WiFi zadarmo

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1739 1899 1859 2089 1939 2109 1939 2089 1859 1989 1739 1859

zľava 30% do 31.01.2013 1217,30 1329,30 1301,30 1462,30 1357,30 1476,30 1357,30 1462,30 1301,30 1392,30 1217,30 1301,30

zľava 20% do 28.02.2013 1391,20 1519,20 1487,20 1671,20 1551,20 1687,20 1551,20 1671,20 1487,20 1591,20 1391,20 1487,20

3. osoba na prístelke 1389 1509 1479 1649 1539 1659 1539 1649 1479 1569 1389 1479

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke v beach house 789 859 839 929 869 929 869 929 839 889 789 839

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1319 1319 1319 1399 1399 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1399 1399 1399 1319 1319 1319

zľava 30% do 31.01.2013 923,30 923,30 923,30 979,30 979,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 979,30 979,30 979,30 923,30 923,30 923,30

zľava 20% do 28.02.2013 1055,20 1055,20 1055,20 1119,20 1119,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1119,20 1119,20 1119,20 1055,20 1055,20 1055,20

3. osoba na prístelke 1069 1069 1069 1129 1129 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1129 1129 1129 1069 1069 1069

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke v beach house 629 629 629 659 659 679 679 679 679 679 679 679 659 659 659 629 629 629

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri širokej peknej pieskovej 

pláži • zastávka autobusu pri vchode do kom-

plexu • cca 500 m od obchodného centra • cca 

8 km od Side • cca 15 km od Manavgatu • cca 

55 km od letiska v Antalyi • cca 65 km od letis-

ka v Antalyi

Vybavenie: hotel uprostred prázdninovej de-

dinky, ktoré spolu s  Holiday Village a  hote-

lom Selin tvoria obrovský komplex Kamelya 

World na ploche 24 000 m² • recepcia • hlav-

ná reštaurácia s terasou • 5 a´la carte reštaurá-

cií (rybia, turecká, čínska, mexická, talianska) 

• 9 barov • aquapark s  množstvom atrakcií • 

obchodná pasáž (obchod so suvenírmi, zlat-

níctvo, obchod s  koženým tovarom, butik) • 

konferenčné miestnosti • 5 antukových teni-

sových kurtov • amfi teáter

Služby za poplatok: herňa • bowling (v hoteli 

Selin) • biliard • prenájom bicyklov • videohry • 

dovozové nápoje • čerstvé ovocné džúsy • in-

ternet • motorizované vodné športy • vybave-

nie na  tenis • osvetlenie tenisových kurtov • 

služby spa centra (masáže, peeling a i.) • služ-

by lekára(v hoteli Selin) • kaderníctvo • vybra-

né aktivity v miniklube • telefón/fax • konzu-

mácia v a´la carte reštauráciách • izbový servis

Ubytovanie: spolu 244 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre die-

ťa alebo dospelého • kúpeľňa/WC • centrálna 

klimatizácia • fén • minibar • trezor • káblové 

pripojenie na internet • SAT/LCD TV • telefón • 

balkón • za príplatok a na vyžiadanie izby s vý-

hľadom na more 

Pre deti: 4 detské bazény v rámci celého areá-

lu • detská postieľka • aquapark • 3 detské ih-

riská • miniklub pre deti 4-12 rokov • teena-

ger klub pre deti 13-17 rokov • detský bufet 

• minidisko

Hotel Kamelya World - Fulya       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ULTRA ALL INCLUSIVE

ultra all inclusive

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápo-
jov miestnej výroby: raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré 
raňajky 10.00-11.00 hod., 
obed 12.30-14.30 hod., snack 
15.00-18.00 hod., zákusky/
čaj/káva 16.30-17.30 hod., 
večera 19.00-21.30 hod., 
neskorá večera 22.00-02.00 
hod., nočný snack 21.30-
07.00 hod., 1x za pobyt 
možnosť večere v a´la carte 
reštaurácii (nutná rezervá-
cia vopred), zmrzlina pri 
obede/večeri, čerstvý poma-
rančový džús pri raňajkách, 
neobmedzená konzumácia 
miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
10.00-08.00 hod. podľa 
otváracích hodín barov, 
denne dopĺňaný minibar, 
WiFi pripojenie v lobby, káb-
lové pripojenie na internet 
na izbe, trezor, diskotéka 
a tanečné večery so živou 
hudbou (v hoteli Selin), bas-
ketbal, stolný tenis, aerobik, 
vodná gymnastika, plážový 
volejbal, 1 hodina windsurfi -
nugu (len s licenciou), vodné 
bicykle, kanoe, lukostreľ-
ba, fi tnes, jacuzzi, sauna, 
turecké a parné kúpele, le-
hátka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animačné 
programy; klienti všetkých 3 
hotelov môžu čerpať služby 
ultra all inclusive v rámci 
celého areálu okrem stravo-
vania (raňajky, obed, veče-
ra) - tie čerpajú v reštaurácii, 
ktorá patrí hotelu, v ktorom 
sú ubytovaní

TFU287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Side-Colakli

TU
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/ /

NOVINKA

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 WiFi zadarmo

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1289 1409 1379 1559 1439 1559 1439 1559 1379 1469 1289 1389

zľava 25% do 31.01.2013 966,75 1056,75 1034,25 1169,25 1079,25 1169,25 1079,25 1169,25 1034,25 1101,75 966,75 1041,75

zľava 20% do 28.02.2013 1031,20 1127,20 1103,20 1247,20 1151,20 1247,20 1151,20 1247,20 1103,20 1175,20 1031,20 1111,20

3. osoba na prístelke 1119 1229 1199 1339 1249 1349 1249 1339 1199 1279 1119 1209

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži • cca 100 m od autobusovej zastávky • 

cca 1 km od Bogazkentu • cca 5 km od Bele-

ku • cca 9 km od Seriku • cca 40 km od letiska 

v Antalyi

Vybavenie: hotelový komplex známej siete 

Sherwood otvorený v roku 2011 • 5poscho-

dová hlavná budova a 16 lake domčekov • 

hotel pre dospelých • v susedstve s hotelom 

Sherwood Dreams Resort • hlavná reštaurá-

cia • snack reštaurácia • 2 a´la carte reštaurá-

cie (rybia, medzinárodná) • recepcia • lobby • 

WiFi v lobby zadarmo • 3 výťahy • 4 bary • 1 

vonkajší bazén • 1 krytý bazén • konferenčná 

miestnosť • obchodná pasáž (butik, zlatníc-

tvo, obchod s koženým tovarom, optika, mi-

nimarket) • spa/wellness centrum • centrum 

krásy • tenisový kurt 

Služby za poplatok: fotograf • konzumácia v 

a´la carte reštaurácii • vybavenie konferenčnej 

miestnosti • izbový servis • osvetlenie teniso-

vého kurtu • masáže • peeling • vodné špor-

ty na pláži • práčovňa • čistiareň • služby spa 

centra • služby centra krásy • telefón/fax • ko-

pírovacie služby • služby lekára • nápoje neza-

hrnuté v all inclusive (čerstvé ovocné džúsy, 

vybraný dovozový alkohol a i.) • trezor na izbe 

• WiFi na izbe

Ubytovanie: spolu 230 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby pre dospelých • centrálna klima-

tizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV s hudob-

ným kanálom • telefón • trezor • minibar • set 

na prípravu kávy/čaju • väčšina s balkónom • 

na vyžiadanie a za príplatok: izby deluxe s ja-

cuzzi, bezbariérové izby, Lake House izby

Hotel Sensimar Belek Resort & Spa       

TZI287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek/Bogazkent
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ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápojov 
miestnej výroby: ranný čaj 
06.00-07.00 hod., raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré 
raňajky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., popoludňajší 
snack 12.00-15.00 hod., zá-
kusky 15.00-19.00 hod., večera 
19.00-21.30 hod., pri večeri sa 
vyžaduje spoločenský odev 
(dlhé nohavice u pánov), noč-
né občerstvenie 24.00-01.00 
hod., večera v a ĺa carte 
reštaurácii 1x za pobyt, miest-
ne alkoholické a nealkoholické 
nápoje 09.00-24.00 hod. v ba-
roch podľa otváracích hodín 
, denne dopĺňaný minibar, 
aerobik, tenis vrátane vybave-
nia, step aerobik, vodná gym-
nastika, basketbal, volejbal, 
plážový volejbal, šípky, stolný 
tenis, turecké a parné kúpele, 
sauna, fi tnes, WiFi v lobby, 
lehátka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, plážové osušky, ani-
mačné programy

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

/

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

ODPORÚČAME
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Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1449 1559 1449 1659 1569 1729 1599 1689 1549 1669 1509 1449

zľava 30% do 31.01.2013 1014,30 1091,30 1014,30 1161,30 1098,30 1210,30 1119,30 1182,30 1084,30 1168,30 1056,30 1014,30

zľava 20% do 28.02.2013 1159,20 1247,20 1159,20 1327,20 1255,20 1383,20 1279,20 1351,20 1239,20 1335,20 1207,20 1159,20

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1099 1109 1109 1109 1179 1189 1189 1219 1219 1219 1219 1189 1189 1189 1189 1189 1099 1039

zľava 30% do 31.01.2013 769,30 776,30 776,30 776,30 825,30 832,30 832,30 853,30 853,30 853,30 853,30 832,30 832,30 832,30 832,30 832,30 769,30 727,30

zľava 20% do 28.02.2013 879,20 887,20 887,20 887,20 943,20 951,20 951,20 975,20 975,20 975,20 975,20 951,20 951,20 951,20 951,20 951,20 879,20 831,20

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

ultra all inclusive
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 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 wellness

Hotel Adam & Eve       ultra all inclusive

TWK287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek
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ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov 
miestnej výroby: raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré 
raňajky 10.00-11.00 hod., 
obed 12.30-14.30 hod., ve-
čera 19.00-22.00 hod. (pri 
večeri sa vyžadujú dlhé 
nohavice u pánov), nočné 
občerstvenie 00.30-02.00 
hod., večera vo vybraných 
5 a´la carte reštauráciách, 
neobmedzená konzumácia 
nealkoholických a vybra-
ných alkoholických nápojov 
24 hodín denne v baroch 
podľa otváracích hodín, 
trezor, minibar, diskoté-
ka, shows, fi tnes, plážový 
volejbal, windsurfi ng (len 
s licenciou), pilates, vodná 
gymnastika, badminton, 
aerobik, biliard, katamarán 
(len s licenciou), volejbal, 
lekcie tanca, tenis, boc-
cia, stolný tenis, kanoe, 
basketbal, step aerobik, 
šípky, tenis, surfovanie (len 
s licenciou), vodný bicykel, 
minifutbal, joga, taebo, 
squash, turecké a parné 
kúpele, sauna, tobogany, 
WiFi na izbe, lehátka a sl-
nečníky na pláži, plážové 
osušky, denné a večerné 
animačné programy

MOŽNOSTI OBSADENIA 

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 1 km 

od Beleku • cca 35 km od letiska v Antalyi • cca 

45 km od centra Antalye

Vybavenie: luxusný hotelový komplex na  plo-

che 100 000 m² s jedinečnou atmosférou • 6po-

schodová hlavná budova a vilková časť • hlav-

ná reštaurácia • 8 a´la carte reštaurácií • snack 

reštaurácia • 11 barov • cukráreň • obchodná pa-

sáž • amfi teáter • kino • 6 konferenčných miest-

ností • bazén so 4 toboganmi • 3 vonkajšie bazé-

ny • krytý bazén s detskou časťou • detský bazén

Služby za  poplatok: práčovňa • čistiareň • foto 

servis • služby lekára • maxibar na  izbe • izbo-

vý servis • vodná fajka • degustácia vín vo Wine 

House • konzumácia v 3 a´la carte reštauráciách 

(Blind, Arrigato, Secret) • opatrovanie detí • služ-

by spa/wellness centra • motorizované vodné 

športy • bowling • škola potápania • golfový si-

mulátor • lekcie tenisu • osvetlenie tenisového 

kurtu • Angel service s VIP službami

Ubytovanie: spolu 469 izieb • 2lôžkové štan-

dardné design izby s možnosťou 1 prístelky pre 

dieťa alebo dospelého • kúpeľňa/WC • fén • ja-

cuzzi • šatňa • trezor • minibar • maxibar • WiFi 

pripojenie • SAT/TV • ergonomicky tvarovaná 

posteľ • pohovka na balkóne • balkón • za prípla-

tok a na vyžiadanie: izby s priamym výhľadom 

na more a saunou, rodinné izby (2 spálne, 1 obý-

vacia miestnosť), vily a suity • VIP servis pri nad-

štandardných izbách

Pre deti: detský bazén • miniklub pre deti 4-12 

rokov • opatrovanie detí • minidisko • minikino 

• animácie a hry • detský bufet • tobogany • det-

ské ihrisko

NOVINKA

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

štandardná izba 

/ /
rodinná izba 

/ /

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2229 2459 2269 2549 2489 2699 2489 2609 2269 2459 2269 2049

zľava 30% do 31.01.2013 1560,30 1721,30 1588,30 1784,30 1742,30 1889,30 1742,30 1826,30 1588,30 1721,30 1588,30 1434,30

zľava 20% do 28.02.2013 1783,20 1967,20 1815,20 2039,20 1991,20 2159,20 1991,20 2087,20 1815,20 1967,20 1815,20 1639,20

3. osoba na prístelke 1659 1819 1689 1879 1839 1989 1839 1929 1689 1819 1689 1529

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 979 1069 989 1099 1079 1159 1079 1129 989 1069 989 909

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1619 1689 1689 1689 1689 1729 1839 1839 1839 1839 1839 1799 1689 1689 1689 1689 1609 1419

zľava 30% do 31.01.2013 1133,30 1182,30 1182,30 1182,30 1182,30 1210,30 1287,30 1287,30 1287,30 1287,30 1287,30 1259,30 1182,30 1182,30 1182,30 1182,30 1126,30 993,30

zľava 20% do 28.02.2013 1295,20 1351,20 1351,20 1351,20 1351,20 1383,20 1471,20 1471,20 1471,20 1471,20 1471,20 1439,20 1351,20 1351,20 1351,20 1351,20 1287,20 1135,20

3. osoba na prístelke 1229 1279 1279 1279 1279 1309 1389 1389 1389 1389 1389 1359 1279 1279 1279 1279 1229 1089

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 749 769 769 769 769 789 829 829 829 829 829 809 769 769 769 769 739 669

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 889 1069 1089 1199 1159 1199 1159 1199 1159 1119 969 959

zľava 25% do 31.01.2013 666,75 801,75 816,75 899,25 869,25 899,25 869,25 899,25 869,25 839,25 726,75 719,25

zľava 20% do 28.02.2013 711,20 855,20 871,20 959,20 927,20 959,20 927,20 959,20 927,20 895,20 775,20 767,20

3. osoba na prístelke 739 869 879 969 929 969 929 969 929 909 819 789

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 489 559 569 619 599 619 599 619 599 589 829 509

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izba 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 729 759 799 839 899 899 899 899 899 899 899 899 899 839 799 759 729 729

zľava 25% do 31.01.2013 546,75 569,25 599,25 629,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 674,25 629,25 599,25 569,25 546,75 546,75

zľava 20% do 28.02.2013 583,20 607,20 639,20 671,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 719,20 671,20 639,20 607,20 583,20 583,20

3. osoba na prístelke 629 649 679 699 759 759 759 759 759 759 759 759 759 699 679 649 629 629

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 429 439 459 479 499 499 499 499 499 499 499 499 499 479 459 439 429 429

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži • cca 100 m od zastávky autobusu • cca 

1 km od Bogazkentu • cca 5 km od Beleku • cca 

9 km od Seriku • cca 40 km od letiska v Antalyi

Vybavenie: 5poschodový moderný nový ho-

tel otvorený v roku 2011 • recepcia s  lobby • 

hlavná reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie 

(talianska, medzinárodná) • 2 snack reštaurá-

cie • 5 barov (bar pri bazéne, bar na pláži, lob-

by bar, disko bar, Lemon fl ower bar) • 4 von-

kajšie bazény s 10 toboganmi • detský bazén 

s toboganmi • krytý bazén s oddelenou det-

skou časťou • tenisový kurt • obchodná pasáž 

• spa centrum • konferenčná miestnosť

Služby za  poplatok: osvetlenie tenisové-

ho kurtu • počítačové hry • biliard • masáže 

• peeling • služby lekára • služby spa/beauty 

centra • izbový servis • internetová kaviareň • 

vodné športy na pláži • opatrovanie detí • tre-

zor na izbe • nápoje po skončení all inclusive 

programu (cca od 24.00 hod.) • nápoje neza-

hrnuté v all inclusive (dovozové nápoje, čer-

stvé ovocné džúsy, nápoje v diskobare a  i.) • 

WiFi na  izbe • práčovňa • čistiareň • prená-

jom auta • telefón/fax • kopírovacie služby • 

bowling

Ubytovanie: spolu 304 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • centrálna 

klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV s hu-

dobným kanálom • telefón • trezor • minibar • 

set na prípravu kávy/čaju • balkón • na vyžia-

danie a za príplatok izby s bočným a priamym 

výhľadom na more

Pre deti: detské ihrisko • vonkajší detský ba-

zén • tobogany • miniklub pre deti 5-12 rokov 

• opatrovanie detí • detský bufet • minidisko 

• lunapark

Hotel Sherwood Dreams Resort        ultra all inclusive

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek/Bogazkent

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápojov 
miestnej výroby: raňajky 
07.00-10.00 hod., neskoré 
raňajky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., zmrzlina 
a snacky 09.00-24.00 hod., 
večera 19.00-21.30 hod., pri ve-
čeri sa vyžaduje spoločenský 
odev (dlhé nohavice u pánov), 
nočné občerstvenie 24.00-
01.00 hod., večera v a ĺa carte 
reštaurácii 1x za pobyt (nutná 
rezervácia vopred), miestne 
alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje 10.00-24.00 hod. 
v baroch podľa otváracích 
hodín, nealkoholické nápoje 
v denne dopĺňanom minibare, 
gözleme, tenis vrátane vyba-
venie, stolný tenis, basketbal, 
plážový volejbal, fi tnes, aero-
bik, vodná gymnastika, step 
aerobik, minifutbal, šípky, lu-
kostreľba, boccia, hry v bazé-
ne, aquapark, lunapark, WiFi 
v lobby, sauna, turecké kúpele, 
lehátka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, denné a večerné 
animačné programy

MOŽNOSTI OBSADENIA 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 lunapark

 WiFi zadarmo

/ / /
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

ODPORÚČAME
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži s 2 mólami • cca 2 km od centra Beleku 

• cca 5 km od  Kadriye • cca 35 km od  letiska 

v Antalyi • cca 40 km od centra Antalye

Vybavenie: luxusný rozľahlý golfový hotelový 

komplex v nádhernej záhrade • hlavná budo-

va a  vedľajšie bloky • vstupná hala s  recep-

ciou a zmenárňou • WiFi pripojenie v lobby • 

hlavná reštaurácia • Aqua bistro • cukráreň • 6 

a´la carte reštaurácií (rybia, talianska, mexic-

ká, juhoamerická, turecká, ázijská) • 12 barov • 

diskotéka • 2 kryté bazény • vonkajšie bazény 

na ploche cca 7500 m² pri vilkách prepojené 

s aquaparkom so 6 toboganmi, olympijským 

bazénom a  veľkým relaxačným bazénom • 

spoločenská TV miestnosť • 13 konferenčných 

miestností • 2 tenisové kurty • obchodná pa-

sáž • La Calisse Spa centrum na ploche 4500 

m² s profesionálnym tímom a bohatou ponu-

kou procedúr

Služby za poplatok: služby lekára • práčovňa • 

čistiareň • osvetlenie tenisových kurtov • teni-

sové vybavenie • masáže a procedúry v La Ca-

lisse Spa centre • VIP turecké kúpele • biliard • 

bowling • atari • izbový servis • prenájom auta 

• motorizované vodné športy na  pláži • vy-

brané importované nápoje a vína vo vinárni • 

konzumácia v a´la carte reštauráciách • vodná 

fajka • služby centra krásy • golf v blízkosti ho-

tela • futbalové ihriská • prenájom detského 

kočíka • opatrovanie detí • plážové pavilóny

Ubytovanie: 2lôžkové štandardné izby deluxe 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého alebo 

2 prísteliek pre deti • centrálna klimatizácia • 

kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón • mi-

nibar • trezor • set na prípravu kávy/čaju • in-

ternet • balkón • za príplatok a na vyžiadanie 

ďalšie typy izieb: rodinné izby (rovnaké vyba-

venie ako štandardné, sú väčšie), prepojené 

izby, luxusné vily, suity (king, royal a  i.) • pri 

nadštandardných izbách VIP servis

Pre deti: miniklub pre deti 4-7 rokov • mi-

diklub pre deti 8-12 rokov • teenager klub pre 

deti 13-16 rokov • detské ihrisko • animačné 

programy a hry • opatrovanie detí • detská dis-

kotéka • tobogany • 2 detské bazény • reštau-

rácia pre deti • prenájom detského kočíka

Hotel Susesi Luxury Resort        ultra all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., občerstve-
nie počas dňa 12.00-18.00 
hod., cukráreň 16.00-23.30 
hod., večera 19.00-21.30 
hod., nočné občerstvenie/
snacky 24.00-06.00 hod., 
gözleme 12.00-16.00 hod., 
neobmedzená konzumá-
cia miestnych alkoholic-
kých a nealkoholických 
nápojov v baroch, denne 
dopĺňaný minibar na izbe, 
trezor, šípky, tenis, fi tnes, 
sauna, squash, stolný te-
nis, basketbal, plážový vo-
lejbal, minifutbal, pilates, 
taebo, vodná gymnasti-
ka, turecké kúpele, parné 
kúpele, nemotorizované 
vodné športy na pláži, WiFi 
v lobby, internet na izbe, 
aquapark, lehátka a slneč-
níky pri bazéne a na pláži, 
denné a večerné animačné 
programy

MOŽNOSTI OBSADENIA 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 wellness

 golf

 WiFi zadarmo

/ / /

TDS287F
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2059 2239 2149 2459 2329 2579 2539 2699 2329 2049 1889 1959

zľava 30% do 31.01.2013 1441,30 1567,30 1504,30 1721,30 1630,30 1805,30 1777,30 1889,30 1630,30 1434,30 1322,30 1371,30

zľava 20% do 28.02.2013 1647,20 1791,20 1719,20 1967,20 1863,20 2063,20 2031,20 2159,20 1863,20 1639,20 1511,20 1567,20

3. osoba na prístelke 1539 1659 1599 1819 1729 1899 1879 1989 1729 1529 1419 1469

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 919 979 949 1069 1019 1109 1099 1159 1019 909 849 879

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 919 979 949 1069 1019 1109 1099 1159 1019 909 849 879

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1539 1539 1539 1579 1599 1699 1729 1729 1729 1879 1879 1769 1729 1729 1689 1419 1419 1389

zľava 30% do 31.01.2013 1077,30 1077,30 1077,30 1105,30 1119,30 1189,30 1210,30 1210,30 1210,30 1315,30 1315,30 1238,30 1210,30 1210,30 1182,30 993,30 993,30 972,30

zľava 20% do 28.02.2013 1231,20 1231,20 1231,20 1263,20 1279,20 1359,20 1383,20 1383,20 1383,20 1503,20 1503,20 1415,20 1383,20 1383,20 1351,20 1135,20 1135,20 1111,20

3. osoba na prístelke 1179 1179 1179 1209 1219 1289 1309 1309 1309 1409 1409 1339 1309 1309 1279 1089 1089 1069

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 719 719 719 729 739 779 789 789 789 839 839 809 789 789 769 669 669 659

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 719 719 719 729 739 779 789 789 789 839 839 809 789 789 769 669 669 659

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 5 km 

od  Kadriye • cca 10 km od  centra Beleku • 

cca 35 km od  letiska v  Antalyi • cca 45 km 

od centra Antalye

Vybavenie: luxusný hotelový komplex 

na  ploche 120  000 m² • recepcia s  lobby • 

hlavná reštaurácia • 7 a´la carte reštaurá-

cií (rybia, talianska, turecká, japonská, ju-

hoamerická, barbeque, medzinárodná) • 

8 barov • reštaurácia pri bazéne • plážový 

snackbar • kaviareň Cafe Calista • 3 vonkaj-

šie bazény (1 so 4 šmykľavkami) • krytý ba-

zén • diskotéka • kino • 3 sauny • 5 teniso-

vých kurtov

Služby za  poplatok: Callo Spa centrum • 

masáže • procedúry vo wellness centre • 

centrum krásy • vybrané alkoholické ná-

poje • cigarety • lekcie tenisu • osvetlenie 

tenisových kurtov • vodné športy na  pláži 

• bowling • počítačové hry • biliard • stol-

ný hokej • elektronické šípky • playstation 

• internetová kaviareň • izbový servis • pre-

nájom laptopu • kaderníctvo • vybrané TV 

kanály • DVD prehrávač • služby lekára • 

konzumácia v  a´la carte reštaurácii • pre-

nájom detského kočíka • opatrovanie detí 

• plážové pavilóny • práčovňa • čistiareň • 

služby žehlenia

Ubytovanie: 2lôžkové štandardné izby 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo 2 prísteliek pre deti • centrálna klimatizá-

cia • kúpeľňa/WC • fén • káblové pripojenie 

na  internet • TV • telefón • minibar • trezor 

• balkón • za  príplatok a  na  vyžiadanie: ro-

dinná izba duplex (až pre 4 dospelé osoby), 

ubytovanie vo vilkách, corner suita, izba pre 

hendikepovaných • VIP servis pri nadštan-

dardných izbách

Pre deti: minikluby pre deti 0-17 rokov • 

menší aquapark so 4 toboganmi • animač-

né programy • opatrovanie detí • prenájom 

detského kočíka

Hotel Calista Luxury Resort       a´la carte all inclusive

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A ĹA CARTE ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., občerstve-
nie/snacky na pláži počas 
dňa 12.00-18.30 hod., veče-
ra 19.00-21.30 hod., nočné 
občerstvenie 23.30-01.00 
hod., zmrzlina, neobmedze-
ná konzumácia miestnych 
alkoholických a nealkoho-
lických nápojov v baroch 
(Black bar, Cade Calista, 
White bar, Blue bar, Brezza 
bar, Deep bar, Cool bar, 
Bowl bar), WiFi pripojenie 
v lobby a na izbách, denne 
dopĺňaný minibar, trezor, 
tenis, stolný tenis, boccia, 
aerobik, fi tnes, strečing, 
jacuzzi, sauna, turecké 
kúpele, volejbal, plážový 
volejbal, basketbal, vodné 
pólo, vodná gymnastika, 
šípky, kino, diskotéka, aqu-
apark, denné a večerné 
animačné programy, lehát-
ka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 wellness

 golf

 WiFi zadarmo

štandardná izba 

/ / /
rodinná izba 

/ /
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TCY287F

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2269 2459 2689 2979 2739 3149 2909 2999 2739 2979 2639 2799

zľava 30% do 31.01.2013 1588,30 1721,30 1882,30 2085,30 1917,30 2204,30 2036,30 2099,30 1917,30 2085,30 1847,30 1959,30

zľava 20% do 28.02.2013 1815,20 1967,20 2151,20 2383,20 2191,20 2519,20 2327,20 2399,20 2191,20 2383,20 2111,20 2239,20

3. osoba na prístelke 1689 1819 1979 2189 2019 2309 2139 2199 2019 2189 1949 2059

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 989 1069 1159 1269 1179 1329 1239 1269 1179 1269 1139 1199

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izby 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1689 1689 1689 1879 2019 2019 2019 2039 2139 2139 2119 2019 2019 2019 2019 1999 1899 1899

zľava 30% do 31.01.2013 1182,30 1182,30 1182,30 1315,30 1413,30 1413,30 1413,30 1427,30 1497,30 1497,30 1483,30 1413,30 1413,30 1413,30 1413,30 1399,30 1329,30 1329,30

zľava 20% do 28.02.2013 1351,20 1351,20 1351,20 1503,20 1615,20 1615,20 1615,20 1631,20 1711,20 1711,20 1695,20 1615,20 1615,20 1615,20 1615,20 1599,20 1519,20 1519,20

3. osoba na prístelke 1279 1279 1279 1409 1509 1509 1509 1519 1589 1589 1579 1509 1509 1509 1509 1499 1429 1429

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 769 769 769 839 899 899 899 909 939 939 939 899 899 899 899 889 849 849

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • a ĺa carte all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek



176   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: priamo pri cca 270 m dlhej pieskovej 

pláži • cca 2 km od Beleku • cca 2 km od 27jam-

kového golfového ihriska • cca 25 km od letis-

ka v Antalyi • cca 30 km od centra Antalye

Vybavenie: luxusný hotelový komplex na plo-

che 110 000 m² • hlavná budova, lake domče-

ky, suity, vilky • recepcia s  lobby • 6 výťahov 

• hlavná reštaurácia • 7 a´la carte reštaurácií 

(otomanská, japonská, mexická, talianska, 

francúzska, stredomorská, rybia) • 1 detská 

reštaurácia • 4 snack reštaurácie • cukráreň • 

12 barov • vonkajší bazén • 2 detské bazény 

• krytý bazén s detskou časťou • aquapark s 5 

toboganmi pre dospelých a 4 toboganmi pre 

deti • 2 tenisové kurty • profesionálne spa/

wellness centrum Ab-I Zen Spa • obchodná 

pasáž • amfi teáter

Služby za poplatok: izbový servis 07.00-02.00 

hod. • internetová kaviareň • opatrovanie detí 

(okrem vyhradených hodín v  Puvi Village 

by Everland Q) • Art Studio • hracie automa-

ty • bowling • škola potápania • motorizova-

né vodné športy • kurzy golfu • lekcie tenisu 

• osvetlenie tenisového kurtu • služby lekára • 

procedúry v spa/wellness centre • telefón/fax 

• práčovňa • čistiareň • fotoservis • plážové pa-

vilóny • konzumácia v a´la carte reštauráciách 

• vodná fajka • cigary • vybrané importované 

nápoje

Ubytovanie: spolu 583 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • centrál-

na klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD 

TV • telefón • minibar • digitálny trezor • WiFi 

pripojenie na internet • balkón • za príplatok 

a na vyžiadanie: rodinné izby, rôzne suity, izby 

pre hendikepovaných, jazerné domčeky a vily

Pre deti: detské bazény • aquapark • EQ det-

ská reštaurácia • opatrovanie detí • minikluby 

pre deti 1-17 rokov • Puvi Village by Everland 

Q (raj plný atrakcií pre deti) • minidisko • det-

ské ihrisko

Hotel Ela Quality Resort        ela all inclusive

ELA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., večera 
19.00-21.30 hod. (pri večeri 
sa vyžadujú dlhé nohavice 
u pánov), nočné občer-
stvenie 23.30-01.30 hod., 
snacky počas dňa v snack 
reštauráciách 11.00-18.00 
hod., zákusky a zmrzlina 
14.00-18.00 hod., nočné 
občerstvenie 23.00-24.00 
hod., neobmedzená kon-
zumácia vybraných miest-
nych aj dovozových alkoho-
lických a nealkoholických 
nápojov 24 hodín denne 
v baroch podľa otváracích 
hodín, denne dopĺňaný mi-
nibar, trezor na izbe, WiFi 
pripojenie na izbe, izbový 
servis 02.00-07.00 hod., 
tenis vrátane vybavenia, 
multifunkčné ihrisko pre 
basketbal, volejbal, futbal, 
plážový volejbal, soccer, 
šípky, aerobik, strečing, 
vodná gymnastika, vodné 
pólo, boccia, minigolf, ne-
motorizované vodné športy 
(katamarán, vodný bicykel, 
kanoe), stolné hry, fi tnes, 
kino, shows, diskotéka, 
sauna, turecké a parné 
kúpele, aquapark, lehátka 
a slnečníky na pláži, plážo-
vé osušky, denné a večerné 
animačné programy

MOŽNOSTI OBSADENIA 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 WiFi zadarmo

TYQ287F
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2199 2609 2399 2749 2539 2879 2659 2829 2399 2559 2229 2349

zľava 30% do 31.01.2013 1539,30 1826,30 1679,30 1924,30 1777,30 2015,30 1861,30 1980,30 1679,30 1791,30 1560,30 1644,30

zľava 20% do 28.02.2013 1759,20 2087,20 1919,20 2199,20 2031,20 2303,20 2127,20 2263,20 1919,20 2047,20 1783,20 1879,20

3. osoba na prístelke 1639 1929 1779 2019 1879 2109 1959 2069 1779 1889 1659 1749

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 969 1119 1049 1179 1099 1229 1139 1199 1049 1109 979 1029

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 969 1119 1049 1179 1099 1229 1139 1199 1049 1109 979 1029

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1539 1749 1779 1779 1789 1879 1879 1889 1959 1959 1959 1949 1779 1779 1759 1659 1659 1629

zľava 30% do 31.01.2013 1077,30 1224,30 1245,30 1245,30 1252,30 1315,30 1315,30 1322,30 1371,30 1371,30 1371,30 1364,30 1245,30 1245,30 1231,30 1161,30 1161,30 1140,30

zľava 20% do 28.02.2013 1231,20 1399,20 1423,20 1423,20 1431,20 1503,20 1503,20 1511,20 1567,20 1567,20 1567,20 1559,20 1423,20 1423,20 1407,20 1327,20 1327,20 1303,20

3. osoba na prístelke 1179 1319 1339 1339 1349 1409 1409 1419 1469 1469 1469 1459 1339 1339 1329 1259 1259 1239

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 719 789 809 809 809 839 839 849 879 879 879 869 809 809 799 759 759 749

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 719 789 809 809 809 839 839 849 879 879 879 869 809 809 799 759 759 749

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ela all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky •  vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

štandardná izba 

/ / /
rodinná izba 

/ / /

NOVINKA



177www.fi rotour.sk

Poloha: priamo pri cca 250 m dlhej piesko-

vej pláži • cca 500 m od nákupného centra • 

cca 2 km od 27jamkového golfového ihriska 

• cca 35 km od letiska v Antalyi • cca 40 km 

od centra Antalye

Vybavenie: luxusný hotelový komplex 

na  ploche 200  000 m² • recepcia s  lobby • 

hlavná reštaurácia • snack reštaurácia • 10 

barov (2 z  nich otvorené 24 hodín denne) 

• 9 a´la carte reštaurácií (stredomorská, tu-

recká, otomanská, ázijská, americká, rybia, 

francúzska, barbeque, Bubble Gold pre VIP 

klientov) • kaviareň Biscoti • 2 amfiteátre • 8 

vonkajších bazénov na  ploche 12  000 m² • 

aquapark • detské bazény • 3 jacuzzi • 7 kon-

ferenčných miestností • Crassula spa/well-

ness centrum • 10 tenisových kurtov • ob-

chodná pasáž

Služby za  poplatok: izbový servis • konzu-

mácia v  a´la carte reštauráciách • nápoje 

nezahrnuté do  programu all inclusive (im-

portované vína, destiláty, likéry, energetic-

ké nápoje a i.) • vodná fajka • čistiareň • prá-

čovňa • telefón/fax • internetová kaviareň • 

vybrané TV kanály • tenis na vybraných te-

nisových kurtoch • lekcie tenisu • osvetlenie 

tenisového kurtu • bowling • biliard • zábav-

né centrum • motorizované vodné športy • 

služby spa/wellness centra • futbalové ihris-

ká • lekcie golfu

Ubytovanie: spolu 571 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo dieťa • centrálna klimatizácia 

• kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón • 

minibar • trezor • káblové aj WiFi pripojenie 

na  internet • balkón • za príplatok a na vy-

žiadanie: rodinné izby, rôzne suity, izby pre 

hendikepovaných, jazerné domčeky a vily

Pre deti: detské bazény • lunapark • aqua-

park • detské menu • minikluby pre deti 

0-17 rokov • detské centrum na ploche 4000 

m² • minikino • herňa

Hotel Cornelia Diamond Golf Resort       diamond all inclusive

MOŽNOSTI OBSADENIA 

DIAMOND ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-10.00 
hod., neskoré raňajky 10.00-
11.00 hod., obed 12.30-14.30 
hod., večera 19.00-21.30 
hod. (pri večeri sa vyžadujú 
dlhé nohavice u pánov), noč-
né občerstvenie 24.00-01.00 
hod., zmrzlina, snacky počas 
dňa v snack reštaurácii 
pri bazéne, nočné občer-
stvenie 23.00-24.00 hod., 
neobmedzená konzumácia 
vybraných miestnych aj 
dovozových alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
24 hodín denne v baroch 
podľa otváracích hodín, den-
ne dopĺňaný minibar, trezor 
na izbe, káblové pripojenie 
na izbe, fi tnes, nemotorizo-
vané vodné športy (kanoe, 
vodný bicykel, windsurfi ng), 
stolný tenis, plážový volej-
bal, basketbal, squash, luko-
streľba, tenis, play station, 
WiFi pripojenie na vybra-
ných miestach hotela, turec-
ké a parné kúpele, sauna, 
vybrané procedúry v spa 
centre, diskotéka, lunapark, 
aquapark, lehátka a slneční-
ky na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animačné 
programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 lunapark

 WiFi zadarmo

štandardná izba 

/ /
rodinná izba 

/ / /

/
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TQQ287F

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2309 2609 2399 2679 2569 2799 2569 2799 2419 2609 2399 2369

zľava 30% do 31.01.2013 1616,30 1826,30 1679,30 1875,30 1798,30 1959,30 1798,30 1959,30 1693,30 1826,30 1679,30 1658,30

zľava 20% do 28.02.2013 1847,20 2087,20 1919,20 2143,20 2055,20 2239,20 2055,20 2239,20 1935,20 2087,20 1919,20 1895,20

3. osoba na prístelke 1709 1929 1779 1969 1899 2059 1899 2059 1789 1929 1779 1759

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 1009 1119 1049 1149 1109 1199 1109 1199 1049 1119 1049 1029

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1639 1779 1779 1779 1779 1809 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1829 1779 1779 1779 1759 1609

zľava 30% do 31.01.2013 1147,30 1245,30 1245,30 1245,30 1245,30 1266,30 1329,30 1329,30 1329,30 1329,30 1329,30 1329,30 1280,30 1245,30 1245,30 1245,30 1231,30 1126,30

zľava 20% do 28.02.2013 1311,20 1423,20 1423,20 1423,20 1423,20 1447,20 1519,20 1519,20 1519,20 1519,20 1519,20 1519,20 1463,20 1423,20 1423,20 1423,20 1407,20 1287,20

3. osoba na prístelke 1239 1339 1339 1339 1339 1269 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1379 1339 1339 1339 1329 1229

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 749 809 809 809 809 819 849 849 849 849 849 849 829 809 809 809 799 739

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • diamond all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek

NOVINKA



178   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • hneď pri 

18jamkovom golfovom ihrisku Antalya Golf 

Club • cca 5 km od Kadriye • cca 10 km od Be-

leku • cca 25 km od  letiska v  Antalyi • cca 

30 km od centra Antalye

Vybavenie: menší luxusný golfový rezort 

na  celkovej ploche 70  000 m² • postavený 

v otomanskej seldžuckej architektúre • hlavná 

reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie (talianska, 

turecká, orientálna) • gril bar • 3 bary • kavia-

reň • spa centrum na  ploche 3600 m² • von-

kajší bazén • krytý bazén • obchodná pasáž • 

konferenčné miestnosti

Služby za poplatok: pri polpenzii - obed/veče-

ra v a´la carte reštaurácii, všetky nápoje, mini-

bar, detské menu • izbový servis • opatrovanie 

detí • prenájom detského kočíka • lekcie gol-

fu • plážové pavilóny • telefón/fax • práčovňa • 

čistiareň • služby lekára • lekcie tenisu • vyba-

venie na tenis • vodné športy • vybrané nápo-

je nezahrnuté do ultra all inclusive • kozmetic-

ké procedúry • kaderníctvo • služby spa centra

Ubytovanie: spolu 175 izieb • 2lôžkové štan-

dardné superior izby s možnosťou 1 prístelky 

pre dieťa • kúpeľňa/WC • fén • trezor • minibar 

• set na prípravu kávy/čaju • WiFi a  ISDN pri-

pojenie na internet • SAT/TV s hudobným ka-

nálom • telefón • balkón • za príplatok a na vy-

žiadanie: deluxe izby, suity, royal vily • pri 

nadštandardnom ubytovaní VIP servis

Pre deti: miniklub pre deti 4-12 rokov • detský 

bazén • opatrovanie detí • prenájom detské-

ho kočíka • špeciálne vybavenie izby pre deti 

(pasta a kefka, vanička, telefón, nočník, papu-

če a župan a i.) • detské ihrisko • detské menu 

• detské spoločenské hry

Hotel Kempinski The Dome        polpenzia, 
za príplatok ultra all inclusive

POLPENZIA

ULTRA ALL INCLUSIVE
za príplatok

raňajky a večera formou 
bufetu, nočný izbový servis 
snacky 24.00-06.30 hod., 
trezor, káblové pripojenie 
na internet v izbe, WiFi 
pripojenie na vybraných 
miestach a v izbe, sauna, 
turecké a parné kúpele, 
fi tnes, jacuzzi, play station, 
tenis, šach, lehátka a slneč-
níky pri bazéne a na pláži, 
večerné animácie

plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov 
miestnej výroby: raňajky 
06.30-10.30 hod., obed 
12.30-14.30 hod., snacky 
09.00-00.00 hod., večera 
19.00-22.00 hod. (pri večeri 
sa vyžadujú dlhé nohavice 
u pánov), 1x za pobyt veče-
ra v a´la carte reštaurácii, 
nočný izbový servis 00.00-
06.00 hod., neobmedze-
ná konzumácia nealko-
holických a alkoholických 
nápojov 09.00-00.00 hod., 
denne dopĺňaný minibar, 
trezor, káblové pripoje-
nie na internet v izbe, 
WiFi pripojenie na vybra-
ných miestach a v izbe, 
sauna, turecké a parné 
kúpele, fi tnes, jacuzzi, 
tenis, šach, play station, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, večerné 
animácie

MOŽNOSTI OBSADENIA 

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 golf

 wellness

TQD287F
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Belek

štandardná izba 

/

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2299 2499 2329 2589 2389 2589 2539 2779 2389 2399 2219 2169

zľava 30% do 31.01.2013 1609,30 1749,30 1630,30 1812,30 1672,30 1812,30 1777,30 1945,30 1672,30 1679,30 1553,30 1518,30

zľava 20% do 28.02.2013 1839,20 1999,20 1863,20 2071,20 1911,20 2071,20 2031,20 2223,20 1911,20 1919,20 1775,20 1735,20

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 1009 1079 1019 1119 1039 1119 1099 1189 1039 1049 969 959

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1709 1709 1709 1709 1759 1769 1769 1769 1769 1839 1889 1889 1889 1649 1649 1649 1649 1479

zľava 30% do 31.01.2013 1196,30 1196,30 1196,30 1196,30 1231,30 1238,30 1238,30 1238,30 1238,30 1287,30 1322,30 1322,30 1322,30 1154,30 1154,30 1154,30 1154,30 1035,30

zľava 20% do 28.02.2013 1367,20 1367,20 1367,20 1367,20 1407,20 1415,20 1415,20 1415,20 1415,20 1471,20 1511,20 1511,20 1511,20 1319,20 1319,20 1319,20 1319,20 1183,20

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 779 779 779 779 799 799 799 799 799 829 849 849 849 759 759 759 759 689

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu (za príplatok ultra all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v 

mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 

15 km od  letiska v  Antalyi • cca 17 km 

od centra Antalye

Vybavenie: luxusný obľúbený hotelový 

komplex v  tvare krídel na  ploche 72  000 

m² • recepcia • lobby • 6 výťahov • hlavná 

reštaurácia • 4 a´la carte reštaurácie (talian-

ska, turecká, rybia, ázijská) • 10 barov • kino 

• TV miestnosť • diskotéka a  nočný klub • 

konferenčná miestnosť • 5 vonkajších bazé-

nov • 2 detské bazény • aquapark s 9 tobo-

ganmi (6 pre dospelých, 3 pre deti) • spa/

wellness centrum • lunapark • krytý bazén 

• 2 jacuzzi • amfiteáter • obchodná pasáž • 

cukráreň • turecký stan • 8 snack stánkov

Služby za  poplatok: osvetlenie tenisového 

kurtu • lekcie tenisu • videohry • izbový ser-

vis • biliard • služby spa centra • bowling • 

opatrovanie detí • služby lekára • práčovňa 

• čistiareň • internetová kaviareň • fotograf • 

požičovňa áut • nápoje nezahrnuté v all in-

clusive (čerstvé ovocné a zeleninové džúsy, 

dovozový alkohol, miestne i dovozové vina 

a  i.) • vodné športy na pláži • kaderníctvo • 

kozmetické služby • konzumácia a  nápoje 

v a´la carte reštauráciách • telefón/fax • vy-

sokorýchlostný internet • WiFi v lobby

Ubytovanie: spolu 467 izieb • 2lôžkové štan-

dardné superior izby s možnosťou 1 prístel-

ky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti 

• centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • 

SAT/TV • telefón • elektronický trezor • mini-

bar • hudobný kanál • balkón • na vyžiada-

nie a za príplatok: rodinná izba s možnosťou 

ubytovať 4 osoby, izba s bočným a priamym 

výhľadom na  more, izba pre hendikepova-

ných, suita

Pre deti: detské ihrisko • minidisko • minik-

lub pre deti 4-12 rokov • opatrovanie detí 

• aquapark • detský bufet 18.00-19.00 hod. 

• lunapark • detská postieľka • 2 detské ba-

zény

Hotel Royal Wings       ultra all inclusiveODPORÚČAME

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Antalya/Lara

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.00-10.00 hod., 
neskoré raňajky 10.00-11.00 
hod., obed 13.00-14.30 
hod., snacky (pizza, sendvi-
če, ovocie a i.) 12.00-16.00 
hod., zmrzlina 13.00-15.00 
hod., gözleme a turecké 
špeciality 12.00-17.00 hod., 
zákusky 16.30-24.00 hod., 
večera 18.30-21.00 hod., pri 
večeri sa vyžaduje spolo-
čenský odev (dlhé nohavice 
u pánov), nočné občer-
stvenie 24.00-07.00 hod., 
večera v a´la carte reštau-
rácii 1x za pobyt, miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 09.00-07.00 hod. 
v baroch podľa otvára-
cích hodín , nealkoholické 
nápoje a pivo v minibare 
(denne dopĺňaný), tenis 
vrátane vybavenia, stolný 
tenis, basketbal, plážový 
volejbal, fi tnes, aerobik, 
vodná gymnastika, sauna, 
parné a turecké kúpele, 
jacuzzi, šípky, lukostreľba, 
kino, aquapark, lunapark, 
boccia, diskotéka, step ae-
robik, strečing, WiFi v lob-
by, lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, plážové 
osušky (za vratnú kauciu), 
denné a večerné animačné 
programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark 

 lunapark

 WiFi zadarmo

štandardná izba 

/ / / /
rodinná izba 

/ /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc
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TRW287F

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2009 2179 2009 2379 2229 2419 2229 2419 2009 2159 1809 1959

zľava 30% do 31.01.2013 1406,30 1525,30 1406,30 1665,30 1560,30 1693,30 1560,30 1693,30 1406,30 1511,30 1266,30 1371,30

zľava 20% do 28.02.2013 1607,20 1743,20 1607,20 1903,20 1783,20 1935,20 1783,20 1935,20 1607,20 1727,20 1447,20 1567,20

3. osoba na prístelke 1509 1619 1509 1759 1659 1789 1659 1789 1509 1609 1359 1469

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 899 959 899 1039 979 1049 979 1049 899 949 819 869

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1509 1509 1509 1509 1509 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1549 1509 1509 1379 1359 1359

zľava 30% do 31.01.2013 1056,30 1056,30 1056,30 1056,30 1056,30 1161,30 1161,30 1161,30 1161,30 1161,30 1161,30 1161,30 1084,30 1056,30 1056,30 965,30 951,30 951,30

zľava 20% do 28.02.2013 1207,20 1207,20 1207,20 1207,20 1207,20 1327,20 1327,20 1327,20 1327,20 1327,20 1327,20 1327,20 1239,20 1207,20 1207,20 1103,20 1087,20 1087,20

3. osoba na prístelke 1149 1149 1149 1149 1149 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1179 1149 1149 1069 1049 1049

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 699 699 699 699 699 759 759 759 759 759 759 759 719 699 699 659 649 649

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-11.00 hod., obed 
13.00-14.30 hod., večera 
18.30-21.00 hod., nočné 
občerstvenie 24.00-07.00 
hod., diétny bufet, detský 
bufet, snack 12.30-15.00 
hod., gözleme a turecké 
špeciality 12.00-16.45 hod., 
miestne a vybrané dovozo-
vé alkoholické a nealko-
holické nápoje 24 hodín 
denne v baroch podľa otvá-
racích hodín, 1x za týždeň 
večera v a´la carte reštau-
rácii (nutná rezervácia 
vopred), denne dopĺňaný 
minibar (pivo a nealko ná-
poje), zmrzlina, trezor, WiFi 
pripojenie v lobby, vybave-
nie na tenis, stolný tenis, 
plážový volejbal, fi tnes, 
aerobik, vodná gymnasti-
ka, šípky, sauna, turecké 
kúpele, jacuzzi, aquapark, 
lunapark, vodné pólo, boc-
cia, lekcie tanca, lehátka 
a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, denné a večer-
né animačné programy

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 lunapark

 WiFi zadarmo

štandardná izba 

/ / / /
rodinná izba 

/ /

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 15 km 

od letiska v Antalyi • cca 17 km od centra An-

talye

Vybavenie: luxusný hotelový komplex otvore-

ný v roku 2011 • recepcia s lobby • 6 výťahov 

• hlavná reštaurácia • 5 a´la carte reštaurácií 

(talianska, mexická, rybia, barbeque, ázijská) 

• 10 barov (lobby bar, disko bar, Amphi bar, 

bar pri bazéne a  i.) • cukráreň • snack stánky 

• 2 vonkajšie bazény s  5 toboganmi • 2 det-

ské bazény s 3 toboganmi • krytý bazén s ja-

cuzzi a oddeleným detským bazénom • well-

ness centrum (turecké kúpele, sauna, masáže, 

kozmetický salón) • WiFi pripojenie v  lobby • 

obchodná pasáž • diskotéka • konferenčné 

miestnosti • lunapark

Služby za poplatok: masáže • kozmetický sa-

lón • osvetlenie tenisových kurtov • lekcie te-

nisu • biliard • bowling • vodné športy na pláži 

• služby lekára • opatrovanie detí • prenájom 

auta • kaderníctvo • práčovňa • čistiareň • ná-

poje nezahrnuté do all inclusive (čerstvé džú-

sy, dovozové šampanské, miestne vína vo fľaši 

a luxusné dovozové nápoje a i.) • izbový servis 

• telefón/fax • internetová kaviareň

Ubytovanie: komfortné 2lôžkové štandardné 

superior izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • kúpeľňa/

WC • fén • centrálna klimatizácia • TV • telefón • 

minibar • elektronický trezor • set na prípravu 

kávy/čaju • pracovný stôl • balkón • na vyžia-

danie a za príplatok: rodinné izby, izby s boč-

ným a priamym výhľadom na more, suity

Pre deti: miniklub pre deti 4-12 rokov • det-

ské ihrisko • animačné programy • opatrova-

nie detí • minidisko • detský bufet • lunapark 

• tobogany

Hotel Royal Holiday Palace        ultra all inclusive
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2159 2349 2159 2559 2399 2609 2399 2609 2159 2329 1979 2139

zľava 30% do 31.01.2013 1511,30 1644,30 1511,30 1791,30 1679,30 1826,30 1679,30 1826,30 1511,30 1630,30 1385,30 1497,30

zľava 20% do 28.02.2013 1727,20 1879,20 1727,20 2047,20 1919,20 2087,20 1919,20 2087,20 1727,20 1863,20 1583,20 1711,20

3. osoba na prístelke 1609 1739 1609 1889 1779 1929 1779 1929 1609 1729 1479 1599

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 949 1019 949 1109 1049 1119 1049 1119 949 1019 879 949

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1609 1609 1609 1609 1609 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1659 1609 1609 1499 1479 1479

zľava 30% do 31.01.2013 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1245,30 1245,30 1245,30 1245,30 1245,30 1245,30 1245,30 1161,30 1126,30 1126,30 1049,30 1035,30 1035,30

zľava 20% do 28.02.2013 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1423,20 1423,20 1423,20 1423,20 1423,20 1423,20 1423,20 1327,20 1287,20 1287,20 1199,20 1183,20 1183,20

3. osoba na prístelke 1229 1229 1229 1229 1229 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1259 1229 1229 1149 1139 1139

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 739 739 739 739 739 809 809 809 809 809 809 809 759 739 739 699 689 689

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Antalya/Lara
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 5 km 

od centra v Side • cca 10 km od Manavgatu • 

cca 40 km od letiska v Antalyi

Vybavenie: novootvorený luxusný rezort 

v  júni 2012 • celková rozloha 60  000 m² 

• 6poschodová hlavná budova • 10 výťa-

hov • hlavná reštaurácia Alhambra • snack 

reštaurácia Moonlight • bistro • cukráreň Lili 

• 5 a´la carte reštaurácií (talianska, ázijská, 

turecká, rybia, mexická) • 6 barov • rozľah-

lý vonkajší bazén • bazén s  3 toboganmi • 

detské bazény • aquapark s  8 toboganmi • 

krytý bazén s detskou časťou a jacuzzi • lu-

napark • wellness/spa centrum • konferenč-

né miestnosti • obchodná pasáž

Služby za poplatok: vodné športy na pláži • 

opatrovanie detí • vybrané nápoje nezahr-

nuté do ultra all inclusive (čerstvo lisované 

ovocné šťavy, importované alkoholické ná-

poje a i.) • konzumácia v a´la carte reštaurá-

ciách • izbový servis • kaderníctvo • služby 

wellness/spa centra • služby lekára • práčov-

ňa • čistiareň • fotoservis • bowling • biliard 

• počítačové hry • internetová kaviareň • te-

lefón/fax • župan

Ubytovanie: spolu 579 izieb • 2lôžkové štan-

dardné superior izby s možnosťou 1 prístel-

ky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti 

• centrálna klimatizácia • kúpeľňa/ WC • fén • 

SAT/LCD TV • hudobný kanál • telefón • elek-

tronický trezor • denne dopĺňaný minibar • 

balkón • na  vyžiadanie a  za  príplatok: izby 

s bočným a priamym výhľadom na more, ro-

dinné a bezbariérové izby, suity

Pre deti: miniklub pre deti 4-12 rokov • mi-

nidisko • hry a súťaže • kreatívne hry a čin-

nosti • spoločenské aktivity • aquapark • lu-

napark • detské ihrisko • opatrovanie detí • 

detská reštaurácia

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1939 2109 1939 2299 2159 2349 2159 2349 1939 2079 1719 1859

zľava 30% do 31.01.2013 1357,30 1476,30 1357,30 1609,30 1511,30 1644,30 1511,30 1644,30 1357,30 1455,30 1203,30 1301,30

zľava 20% do 28.02.2013 1551,20 1687,20 1551,20 1839,20 1727,20 1879,20 1727,20 1879,20 1551,20 1663,20 1375,20 1487,20

3. osoba na prístelke 1459 1569 1459 1709 1609 1739 1609 1739 1459 1559 1299 1399

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 869 929 869 1009 949 1019 949 1019 869 919 789 839

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1459 1459 1459 1459 1459 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1499 1459 1459 1329 1299 1299

zľava 30% do 31.01.2013 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1021,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1126,30 1049,30 1021,30 1021,30 930,30 909,30 909,30

zľava 20% do 28.02.2013 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1167,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1287,20 1199,20 1167,20 1167,20 1063,20 1039,20 1039,20

3. osoba na prístelke 1119 1119 1119 1119 1119 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1149 1119 1119 1029 1009 1009

1. dieťa 0-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 679 679 679 679 679 739 739 739 739 739 739 739 699 679 679 629 629 629

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

Hotel Royal Alhambra Palace       ultra all inclusive

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Antalya/Lara

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výro-
by: raňajky 07.00-10.00 
hod., neskoré raňajky 
10.00-11.00 hod., obed 
13.00-14.30 hod., snacky, 
zmrzlina 12.30-16:00 hod., 
zákusky 16.00-24.00 hod., 
zmrzlina 14.00-16.30 hod., 
večera 19.00-21.30 hod., 
1x za pobyt večera v a´la 
carte reštaurácii, pri večeri 
sa vyžaduje spoločenský 
odev (dlhé nohavice u pá-
nov), nočné občerstvenie 
23.30-02.00 hod., miestne 
alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje 10:00-07.00 hod. 
v baroch podľa otváracích 
hodín, minibar, trezor, fi t-
nes, aerobik, kurzy tanca, 
step aerobik, strečing, stol-
ný tenis, boccia, plážový 
volejbal, vodná gymnasti-
ka, vodné pólo, hry v bazé-
ne, šípky, sauna, turecké 
a parné kúpele, shows, 
diskotéka, WiFi pripojenie 
v lobby, lehátka a slneční-
ky pri bazéne a na pláži, 
denné a večerné animačné 
programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 lunapark

/ / / /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc
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182   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov 
miestnej výroby: raňajky 
07.00-10.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., snacky 
12.30-17.00 hod., zákusky 
11.00-19.00 hod., večera 
19.00-21.30 hod., 1x za po-
byt večera v a´la carte 
reštaurácii, pri večeri sa 
vyžaduje spoločenský odev 
(dlhé nohavice u pánov), 
miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje 24 hodín 
denne v baroch podľa otvá-
racích hodín, WiFi pripoje-
nie v lobby, minibar, sauna, 
turecké a parné kúpele, 
fi tnes, stolný tenis, tenis 
vrátane vybavenia, mini-
golf, minifutbal, basketbal, 
šípky, lukostreľba, boccia, 
plážový volejbal, hry v ba-
zéne, vodná gymnastika, 
step aerobik, aerobik, dis-
kotéka, lehátka a slneční-
ky pri bazéne a na pláži, 
denné a večerné animačné 
programy

MOŽNOSTI OBSADENIA

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 wellness

/ / / Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 10 km 

od letiska v Antalyi • cca 15 km od centra An-

talye

Vybavenie: 9poschodová hlavná budova 

na ploche 33 000 m² • recepcia s lobby • hlav-

ná reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie (turec-

ká, talianska) • cukráreň • 2 snack reštaurácie 

• 6 barov • 3 vonkajšie bazény • bazén s 5 to-

boganmi pre dospelých • malý detský bazén 

• detský bazén s  3 toboganmi • krytý bazén 

s  detskou časťou • obchodná pasáž • 2 teni-

sové kurty

Služby za poplatok: opatrovanie detí • vybra-

né nápoje nezahrnuté do  ultra all inclusive 

(čerstvo lisované džúsy, energetické nápoje, 

importované destiláty a vína a i.) • osvetlenie 

tenisového kurtu • vodné športy na pláži • bi-

liard • bowling • služby lekára • práčovňa • čis-

tiareň • izbový servis • telefón/fax • služby spa/

wellness centra (masáže, peeling a i.) • konzu-

mácia v a´la carte reštauráciách

Ubytovanie: spolu 349 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • kúpeľňa/ 

WC • fén • centrálna klimatizácia • SAT/LCD 

TV • hudobný kanál • telefón • trezor • den-

ne dopĺňaný minibar • balkón • na  vyžiada-

nie a za príplatok: izby s bočným a priamym 

výhľadom na  more, rodinné a  bezbariérové 

izby, suity

Pre deti: miniklub pre deti 5-12 rokov • teena-

ge klub pre deti 13-17 rokov • detské ihrisko • 

detský bufet • detská postieľka • opatrovanie 

detí • detské bazény • minidisko

Hotel Sherwood Breezes Resort        ultra all inclusive

TSW287F
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  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Antalya/Lara

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1699 1959 1809 2119 1989 2159 1989 2049 1809 1749 1589 1519

zľava 30% do 31.01.2013 1189,30 1371,30 1266,30 1483,30 1392,30 1511,30 1392,30 1434,30 1266,30 1224,30 1112,30 1063,30

zľava 20% do 28.02.2013 1359,20 1567,20 1447,20 1695,20 1591,20 1727,20 1591,20 1639,20 1447,20 1399,20 1271,20 1215,20

3. osoba na prístelke 1289 1469 1359 1589 1489 1609 1489 1529 1359 1319 1209 1159

1. dieťa 0-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 779 869 819 939 889 949 889 909 819 799 729 709

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1209 1359 1359 1359 1359 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1419 1359 1359 1209 1209 1209 1069

zľava 30% do 31.01.2013 846,30 951,30 951,30 951,30 951,30 1042,30 1042,30 1042,30 1042,30 1042,30 1042,30 993,30 951,30 951,30 846,30 846,30 846,30 748,30

zľava 20% do 28.02.2013 967,20 1087,20 1087,20 1087,20 1087,20 1191,20 1191,20 1191,20 1191,20 1191,20 1191,20 1135,20 1087,20 1087,20 967,20 967,20 967,20 855,20

3. osoba na prístelke 939 1049 1049 1049 1049 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1089 1049 1049 939 939 939 849

1. dieťa 0-12 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 589 649 649 649 649 699 699 699 699 699 699 669 649 649 589 589 589 539

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



183www.fi rotour.sk

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 

13 km od letiska v Antalyi • cca 45 km od Be-

leku • cca 60 km od Side

Vybavenie: hotelový komplex v známej sie-

ti hotelov Limak • recepcia s  lobby • hlav-

ná reštaurácia • 6 a´la carte reštaurácií (ta-

lianska, turecká, indická, rybia, japonská, 

mexická) • 4 bary • 2 snack reštaurácie • TV 

miestnosť • amfiteáter • diskotéka • obchod-

ná pasáž • 8 konferenčných miestností • 3 

vonkajšie bazény • 2 detské bazény • krytý 

bazén so šmykľavkou • aquapark s  9 tobo-

ganmi • wellness centrum (2 sauny, jacuzzi, 

turecké kúpele a i.) • 1 tenisový kurt

Služby za  poplatok: masáže • kaderníctvo 

• služby wellness/spa centra • internetová 

kaviareň • služby lekára • práčovňa • biliard 

• bowling • vybavenie na  squash • motori-

zované vodné športy na  pláži • nápoje ne-

zahrnuté v  all inclusive (dovozový alkohol, 

čerstvé ovocné džúsy a  i.) • balená zmrzli-

na v  baroch • osvetlenie tenisového kurtu 

• lekcie tenisu • vybavenie na  tenis • inter-

net na  izbe • internetová kaviareň • izbový 

servis 04.30-02.00 hod. • herňa • pavilóny 

na pláži • telefón/fax

Ubytovanie: spolu 445 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • SAT/

LCD TV • hudobný kanál • telefón • centrálna 

klimatizácia • trezor • denne dopĺňaný mini-

bar • kúpeľňa/ WC • fén • internet • balkón • 

na vyžiadanie a za príplatok: rodinné a bez-

bariérové izby, suity

Pre deti: detské ihrisko • 2 detské bazény • 

aquapark • miniklub pre deti 4-12 rokov • 

junior klub pre deti 13-16 rokov

Hotel Limak Lara De Luxe Resort       ultra all inclusive

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Antalya/Lara

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.00-10.00 hod., 
neskoré raňajky 10.00-11.00 
hod., obed 12.30-14.30 
hod., snacky 12.00-16:00 
hod., gözleme 11.00-16.00 
hod., zmrzlina 14.00-16.30 
hod., večera 19.00-21.30 
hod., pri večeri sa vyžaduje 
spoločenský odev (dlhé 
nohavice u pánov), nočné 
občerstvenie 23.30-02.00 
hod., miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
24 hodín denne v baroch 
podľa otváracích hodín, ne-
alkoholické nápoje a pivo 
v minibare, trezor, tenis, 
šípky, squash, boccia, fi t-
nes, sauna, turecké kúpele, 
jacuzzi, nemotorizované 
vodné športy (okrem ka-
tamaránu), WiFi v lobby, 
diskotéka, lehátka a slneč-
níky pri bazéne a na pláži, 
denné a večerné animačné 
programy

/ / /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc
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 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark 

 wellness

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1819 2109 2009 2269 2149 2329 2149 2269 2009 2179 1749 1769

zľava 30% do 31.01.2013 1273,30 1476,30 1406,30 1588,30 1504,30 1630,30 1504,30 1588,30 1406,30 1525,30 1224,30 1238,30

zľava 20% do 28.02.2013 1455,20 1687,20 1607,20 1815,20 1719,20 1863,20 1719,20 1815,20 1607,20 1743,20 1399,20 1415,20

3. osoba na prístelke 1379 1569 1509 1689 1599 1729 1599 1689 1509 1619 1319 1339

1. dieťa 0-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 7-15 rokov na prístelke 819 929 899 999 949 1019 949 999 899 959 799 799

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1379 1379 1469 1509 1509 1569 1599 1599 1599 1599 1599 1569 1509 1509 1509 1429 1239 1239

zľava 30% do 31.01.2013 965,30 965,30 1028,30 1056,30 1056,30 1098,30 1119,30 1119,30 1119,30 1119,30 1119,30 1098,30 1056,30 1056,30 1056,30 1000,30 867,30 867,30

zľava 20% do 28.02.2013 1103,20 1103,20 1175,20 1207,20 1207,20 1255,20 1279,20 1279,20 1279,20 1279,20 1279,20 1255,20 1207,20 1207,20 1207,20 1143,20 991,20 991,20

3. osoba na prístelke 1059 1059 1129 1149 1149 1199 1219 1219 1219 1219 1219 1199 1149 1149 1149 1099 969 969

1. dieťa 0-15 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 7-15 rokov na prístelke 649 649 689 699 699 729 739 739 739 739 739 729 699 699 699 669 599 599

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky  • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

ODPORÚČAME

2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 



184   0911/116 009, 010, 012 alebo 013

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., večera 
19.00-21.30 hod. (možná aj 
v a´la carte reštaurácii), 
gözleme, zmrzlina, toasty, 
hotdogy, zákusky a i. počas 
dňa, polnočné občerstvenie 
23.00-24.00 hod., čerstvé 
ovocné džúsy, neobmedze-
ná konzumácia miestnych 
a vybraných dovozových 
nápojov 24 hodín denne v 
baroch podľa otváracích 
hodín, miniklub, diskotéka, 
kino, sauna, parné a tu-
recké kúpele, vodné pólo, 
vodný aerobik, tenis, stolný 
tenis, plážový volejbal, 
fi tnes, aerobik, biliard, šíp-
ky, vodný bicykel, kanoe, 
surfovanie (len s licenciou), 
trezor v izbe, jacuzzi, WiFi 
pripojenie v lobby, izbový 
servis 00.00-06.00 hod., 
aquapark, lunapark, lehát-
ka a slnečníky na pláži, plá-
žové osušky, denné a ve-
černé animačné programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany 

 lunapark

 WiFi zadarmo

 nočný izbový 
  servis zadarmo

TDH287F
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Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Antalya/Lara

MOŽNOSTI OBSADENIA 

štandardná izba 

/ / / /
rodinná izba 

/ / /

/

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Hotel Delphin Palace De Luxe     ultra all inclusive

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 

500 m od  nákupného centra • cca 10 km 

od  letiska v  Antalyi • cca 15 km od  centra 

Antalye

Vybavenie: luxusný hotelový komplex • 

vedľa hotela Delphin Imperial • recepcia 

s  lobby • hlavná reštaurácia • 7 a´la carte 

reštaurácií (rybia, barbeque, talianska, čín-

ska, japonská, francúzska, mexická) • 13 ba-

rov • obchodná pasáž • 3 vonkajšie bazény • 

krytý bazén • detský bazén  • bazén s 5 to-

boganmi • tenisové kurty • lunapark • 5 kon-

ferenčných miestností

Služby za  poplatok: internetové pripojenie 

na  izbe • izbový servis 06.00-00.00 hod. • 

masáže • peeling • kaderníctvo • salón krá-

sy • práčovňa • motorizované vodné špor-

ty na pláži • škola potápania • bowling • bi-

liard • profesionálne tenisové vybavenie • 

fotograf • služby lekára • nápoje v a´la carte 

reštauráciách • telefón/fax • počítačové hry

Ubytovanie: 2lôžkové štandardné izby 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo 2 prísteliek pre deti • centrálna klimati-

zácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón 

• minibar • trezor • internet (za  poplatok) • 

balkón • za príplatok a na vyžiadanie: rodin-

né izby, izby s  bočným alebo priamym vý-

hľadom na more

Pre deti: detský bazén • miniklub pre deti 

4-12 rokov • detské ihrisko • animačné 

programy • detské menu • minidisko • kino • 

lunapark • aquapark

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2249 2449 2319 2569 2389 2589 2389 2579 2319 2499 2249 2439

zľava 30% do 31.01.2013 1574,30 1714,30 1623,30 1798,30 1672,30 1812,30 1672,30 1805,30 1623,30 1749,30 1574,30 1707,30

zľava 20% do 28.02.2013 1799,20 1959,20 1855,20 2055,20 1911,20 2071,20 1911,20 2063,20 1855,20 1999,20 1799,20 1951,20

3. osoba na prístelke 1669 1809 1719 1899 1769 1909 1769 1909 1719 1849 1669 1809

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 989 1059 1009 1109 1039 1119 1039 1119 1009 1079 989 1059

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 989 1059 1009 1109 1039 1119 1039 1119 1009 1079 989 1059

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1669 1669 1669 1709 1719 1759 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1729 1719 1719 1669 1669 1669

zľava 30% do 31.01.2013 1168,30 1168,30 1168,30 1196,30 1203,30 1231,30 1238,30 1238,30 1238,30 1238,30 1238,30 1238,30 1210,30 1203,30 1203,30 1168,30 1168,30 1168,30

zľava 20% do 28.02.2013 1335,20 1335,20 1335,20 1367,20 1375,20 1407,20 1415,20 1415,20 1415,20 1415,20 1415,20 1415,20 1383,20 1375,20 1375,20 1335,20 1335,20 1335,20

3. osoba na prístelke 1269 1269 1269 1299 1299 1329 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1309 1299 1299 1269 1269 1269

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 769 769 769 779 779 799 799 799 799 799 799 799 789 779 779 769 769 769

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 769 769 769 779 779 799 799 799 799 799 799 799 789 779 779 769 769 769

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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MOŽNOSTI OBSADENIA 

štandardná izba 

/ / / /
rodinná izba 

/ / /

/

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 lunapark

 WiFi zadarmo

 nočný izbový 
  servis zadarmo

Poloha: priamo pri cca 230 m dlhej piesko-

vej pláži • cca 500 m od  nákupného centra 

• cca 11 km od letiska v Antalyi • cca 15 km 

od centra Antalye

Vybavenie: luxusný hotelový kom-

plex s  hlavnou 6poschodovou budovou 

v peknej záhrade • recepcia s lobby • hlavná 

reštaurácia s výhľadom na more • 7 a´la car-

te reštaurácií (rybia, turecká, talianska, ázij-

ská, japonská, mexická, francúzska) • niekoľ-

ko barov (lobby bar, vitamínový bar, bar pri 

bazéne, bar pri pláži, denný a nočný klub) • 

2 bazény s toboganmi pre dospelých aj deti 

s  oddelenou detskou časťou • krytý bazén 

• tenisové kurty • obchodná pasáž • zábav-

né centrum • kino • konferenčná miestnosť • 

amfiteáter • lunapark

Služby za  poplatok: internetová kaviareň 

• izbový servis 06.00-24.00 hod. • masáže • 

kaderníctvo • kozmetický salón • čistiareň • 

práčovňa • vodné športy na pláži • lekcie te-

nisu a  tenisové vybavenie • peeling • služ-

by lekára • biliard • air hokej • playstation 

• vodná fajka • vybrané dovozové nápoje • 

bowling • telefón/fax

Ubytovanie: 2lôžkové štandardné izby 

s možnosťou 1 prístelky pre dospelého ale-

bo 2 prísteliek pre deti • centrálna klimati-

zácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • 

denne dopĺňaný minibar • digitálny trezor • 

balkón • za príplatok a na vyžiadanie rodin-

né izby až pre 5 osôb

Pre deti: detský kútik a  detské menu 

v reštaurácii 19.00-21.30 hod. • miniklub pre 

deti 4-12 rokov • teenagers klub pre deti 13-

14 rokov • športové súťaže • detská disko-

téka • animačné programy • detský bazén • 

detské ihrisko • lunapark • tobogany

Hotel Delphin Diva Premiere       ultra all inclusiveODPORÚČAME

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2149 2339 2219 2459 2279 2479 2279 2469 2219 2389 2149 2329

zľava 30% do 31.01.2013 1504,30 1637,30 1553,30 1721,30 1595,30 1735,30 1595,30 1728,30 1553,30 1672,30 1504,30 1630,30

zľava 20% do 28.02.2013 1719,20 1871,20 1775,20 1967,20 1823,20 1983,20 1823,20 1975,20 1775,20 1911,20 1719,20 1863,20

3. osoba na prístelke 1599 1729 1649 1819 1699 1829 1699 1829 1649 1769 1599 1729

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-15 rokov na prístelke 949 1019 969 1069 999 1069 999 1069 969 1039 949 1019

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 949 1019 969 1069 999 1069 999 1069 969 1039 949 1019

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1599 1599 1599 1639 1649 1689 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1659 1649 1649 1599 1599 1599

zľava 30% do 31.01.2013 1119,30 1119,30 1119,30 1147,30 1154,30 1182,30 1189,30 1189,30 1189,30 1189,30 1189,30 1189,30 1161,30 1154,30 1154,30 1119,30 1119,30 1119,30

zľava 20% do 28.02.2013 1279,20 1279,20 1279,20 1311,20 1319,20 1351,20 1359,20 1359,20 1359,20 1359,20 1359,20 1359,20 1327,20 1319,20 1319,20 1279,20 1279,20 1279,20

3. osoba na prístelke 1219 1219 1219 1249 1249 1279 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1259 1249 1249 1219 1219 1219

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 10-15 rokov na prístelke 739 739 739 749 759 769 779 779 779 779 779 779 759 759 759 739 739 739

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 739 739 739 749 759 769 779 779 779 779 779 779 759 759 759 739 739 739

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-
10.00 hod., neskoré raňaj-
ky 10.00-11.00 hod., obed 
13.00-15.00 hod., večera 
19.00-21.30 hod., večera 
v a´la carte reštaurácii 
(nutná rezervácia vopred), 
zmrzlina, toasty a hotdogy 
v bare pri bazéne, občer-
stvenie formou medziná-
rodných špecialít počas 
dňa až do 24.00 hod., 
neobmedzená konzumá-
cia vybraných miestnych 
i dovozových alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
24 hodín denne v baroch 
podľa otváracích hodín, 
čerstvé džúsy vo vitamí-
novom bare, minibar, digi-
tálny trezor na izbe, tenis, 
turecké a parné kúpele, 
sauna, fi tnes, jacuzzi, stol-
ný tenis, plážový volejbal, 
šípky, kanoe, windsurfi ng 
(len s licenciou), aerobik, 
vodné pólo, vodná gym-
nastika, step aerobik, 
šmykľavky, diskotéka, 
izbový servis 00.00-06.00 
hod., WiFi pripojenie v lob-
by, kino, lunapark, tobo-
gany, lehátka a slnečníky 
na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animačné 
programy
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ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-10.00 
hod., neskoré raňajky 10.00-
11.00 hod., obed 12.30-14.30 
hod., večera 19.00-21.30 
hod., večera v a´la carte 
reštaurácii (nutná rezervá-
cia vopred), zmrzlina, toasty 
a hotdogy v bare pri bazéne, 
občerstvenie formou medzi-
národných špecialít počas 
dňa do 24.00 hod., nočné 
občerstvenie 23.00-24.00 
hod., neobmedzená konzu-
mácia vybraných miestnych 
aj dovozových alkoholických 
a nealkoholických nápojov 
24 hodín denne v baroch 
podľa otváracích hodín, 
čerstvé džúsy, minibar, 
digitálny trezor na izbe, 
izbový servis 00.00-06.00 
hod., WiFi pripojenie v lobby 
a na izbe, stolný tenis, plá-
žový volejbal, šípky, kanoe, 
windsurfi ng (len s licenciou), 
biliard, aerobik, vodné pólo, 
vodná gymnastika, step 
aerobik, turecké a parné kú-
pele, sauna, fi tnes, jacuzzi, 
diskotéka, lunapark, aqu-
apark, lehátka a slnečníky 
na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animačné 
programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany 

 lunapark

 WiFi zadarmo
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Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Antalya/Lara

MOŽNOSTI OBSADENIA 

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Hotel Delphin Imperial       ultra all inclusive

Poloha: priamo pri cca 230 m dlhej piesko-

vej pláži • cca 500 m od  nákupného centra 

• cca 10 km od letiska v Antalyi • cca 15 km 

od centra Antalye

Vybavenie: luxusný hotelový komplex 

s hlavnou 9poschodovou budovou • otvore-

ný v roku 2012 na ploche 54 000 m² • recep-

cia s lobby • 10 výťahov • hlavná reštaurácia 

• 7 a´la carte reštaurácií (ázijská, grécka, ta-

lianska, francúzska, špecializovaná na mäso 

a  víno, medzinárodná, rybia) • cukráreň • 

konferenčné miestnosti • aquapark so 7 to-

boganmi • lunapark • 2 tenisové kurty • spa/

wellness centrum

Služby za  poplatok: motorizované vod-

né športy • telefón/fax • bowling • biliard • 

škola potápania • herňa • práčovňa • služby 

žehlenia • služby lekára • importované ná-

poje v a´la carte reštauráciách • izbový ser-

vis 06.00-00.00 hod. • lekcie tenisu • kader-

níctvo • služby wellness/spa centra • masáže 

• peeling

Ubytovanie: spolu 650 izieb • 2lôžkové štan-

dardné superior izby s možnosťou 1 prístel-

ky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti 

• centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén 

• SAT/LCD TV • telefón • denne dopĺňaný 

minibar • digitálny trezor • WiFi pripojenie 

• balkón • za  príplatok a  na  vyžiadanie: ro-

dinné izby, rôzne suity, izby pre hendikepo-

vaných, izby s bočným výhľadom na more

Pre deti: miniklub pre deti 4-12 rokov • ani-

mácie • detské ihrisko • lunapark • aquapark 

• detské bazény

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 2489 2709 2559 2829 2619 2849 2619 2849 2559 2759 2489 2699

zľava 30% do 31.01.2013 1742,30 1896,30 1791,30 1980,30 1833,30 1994,30 1833,30 1994,30 1791,30 1931,30 1742,30 1889,30

zľava 20% do 28.02.2013 1991,20 2167,20 2047,20 2263,20 2095,20 2279,20 2095,20 2279,20 2047,20 2207,20 1991,20 2159,20

3. osoba na prístelke 1839 1999 1889 2079 1939 2099 1939 2089 1889 2029 1839 1989

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 1079 1159 1099 1209 1129 1219 1129 1219 1099 1179 1079 1159

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 1079 1159 1099 1209 1129 1219 1129 1219 1099 1179 1079 1159

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1839 1839 1839 1879 1889 1929 1939 1939 1939 1939 1939 1939 1889 1889 1889 1839 1839 1839

zľava 30% do 31.01.2013 1287,30 1287,30 1287,30 1315,30 1322,30 1350,30 1357,30 1357,30 1357,30 1357,30 1357,30 1357,30 1322,30 1322,30 1322,30 1287,30 1287,30 1287,30

zľava 20% do 28.02.2013 1471,20 1471,20 1471,20 1503,20 1511,20 1543,20 1551,20 1551,20 1551,20 1551,20 1551,20 1551,20 1511,20 1511,20 1511,20 1471,20 1471,20 1471,20

3. osoba na prístelke 1389 1389 1389 1409 1419 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1419 1419 1419 1389 1389 1389

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 829 829 829 849 849 859 869 869 869 869 869 869 849 849 849 829 829 829

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 829 829 829 849 849 859 869 869 869 869 869 869 849 849 849 829 829 829

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA

štandardná izba 

/ / / /
rodinná izba 

/ / /

/
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Poloha: cca 180 m od pieskovo-kamienko-

vej pláže • prístup na pláž cez miestnu ko-

munikáciu • cca 9 km od Kemeru • cca 45 

km od centra Antalye • cca 55 km od letiska 

v Antalyi 

Vybavenie: rodinný hotel vo veľkej záhrade 

renovovaný v roku 2012 • 3 hotelové časti: 

hlavná budova, vedľajšia budova a bunga-

lovy v záhrade • recepcia • lobby • hlavná 

reštaurácia • 1 talianska a´la carte reštaurá-

cia • 5 barov • 2 snack reštaurácie (1 z nich 

je na pláži) • 1 vonkajší bazén s toboganmi 

• 1 krytý bazén • detský bazén • obchodná 

pasáž • centrum krásy • tenisový kurt • kon-

ferenčná miestnosť

Služby za poplatok: konzumácia a nápoje v 

a´la carte reštaurácii • diskotéka • osvetlenie 

tenisového kurtu • biliard • hracie automa-

ty • kozmetický salón • masáže • peeling • 

služby lekára • kaderníctvo • vodné športy 

na pláži • trezor na izbe • izbový servis • prá-

čovňa • čistiareň • nápoje nezahrnuté v all 

inclusive (čerstvé ovocné šťavy, dovozový 

alkohol, nápoje na diskotéke a i.) • nápoje 

po ukončení programu all inclusive 24.00-

10.00 hod. • výmena plážových osušiek • 

opatrovanie detí • internetová kaviareň • 

telefón/fax • vybavenie konferenčnej miest-

nosti • fotoservis

Ubytovanie: spolu 265 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti (izby s 

2 prístelkami v bungalove s poschodovou 

posteľou) • centrálna klimatizácia • kúpeľ-

ňa/ WC • fén • SAT/TV • telefón • trezor • mi-

nichladnička • balkón • na vyžiadanie a za 

príplatok rodinné izby

Pre deti: klub pre deti 5-12 rokov • detský 

bazén • detské ihrisko • 2 tobogany • detská 

postieľka • opatrovanie detí • detský klub FI-

RÁČIK

Hotel Greenwood Resort      

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápo-
jov miestnej výroby: raňaj-
ky 07.00-11.00 hod., obed 
12.30-14.00 hod., popolud-
ňajší snack 12.00-16.00 
hod., zákusky/káva/čaj, 
večera 19.00-21.00 hod., 
polnočný snack 23.00-
24.00 hod., neobmedzená 
konzumácia miestnych 
alkoholických a nealkoho-
lických nápojov 10.00-
24.00 hod. v baroch podľa 
otváracích hodín, gymnas-
tika, aerobik, step aerobik, 
vodná gymnastika, hry 
v bazéne, šípky, lukostreľ-
ba, boccia, basketbal, mini-
futbal, tenis vrátane vyba-
venia, stolný tenis, turecké 
kúpele, sauna, fi tnes, WiFi 
v lobby, detský klub FIRÁ-
ČIK, lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, plážové 
osušky, denné a večerné 
animačné programy

TGN287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Kemer/Göynük
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 cca 180 m od pláže

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

/ / /

ODPORÚČAME

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 669 759 769 859 799 859 799 859 799 799 709 709

zľava 25% do 31.01.2013 501,75 569,25 576,75 644,25 599,25 644,25 599,25 644,25 599,25 599,25 531,75 531,75

zľava 20% do 28.02.2013 535,20 607,20 615,20 687,20 639,20 687,20 639,20 687,20 639,20 639,20 567,20 567,20

3. osoba na prístelke 609 679 689 759 709 759 709 759 709 709 639 639

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 389 429 429 469 449 469 449 469 449 439 409 409

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 519 549 579 629 699 699 699 699 699 699 699 699 699 629 579 549 519 519

zľava 25% do 31.01.2013 389,25 411,75 434,25 471,75 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 524,25 471,75 434,25 411,75 389,25 389,25

zľava 20% do 28.02.2013 415,20 439,20 463,20 503,20 559,20 559,20 559,20 559,20 559,20 559,20 559,20 559,20 559,20 503,20 463,20 439,20 415,20 415,20

3. osoba na prístelke 499 529 539 589 629 629 629 629 629 629 629 629 629 589 539 529 499 499

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 339 349 359 389 409 409 409 409 409 409 409 409 409 389 359 349 339 339

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie 

podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri kamienkovej pláži s na-

vezenou pieskovou časťou • cca 600 m 

od nákupného centra v Kemeri • cca 45 km 

od  centra v  Antalyi • cca 55 km od  letiska 

v Antalyi

Vybavenie: luxusný hotelový rezort s 2 pre-

pojenými blokmi na  ploche 30  000 m² • 

vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurá-

cia • 8 a´la carte reštaurácií (talianska, me-

xická, rybia, čínska, japonská, libanonská, 

fondue, barbeque) • 6 barov • snackbar • 1 

vonkajší bazén • detský bazén • krytý bazén 

• malý aquapark s  3 toboganmi • obchod-

ná pasáž • centrum krásy • tenisový kurt • 

7 konferenčných miestností • spa centrum • 

kino • amfiteáter

Služby za  poplatok: konzumácia a  nápoje 

vo vybraných a´la carte reštauráciách (fon-

due, barbeque, libanonská, mexická, čínska, 

talianska) • bowling • biliard • služby lekára 

• práčovňa • čistiareň • motorizované vodné 

športy • katamarán • hracie automaty • škola 

potápania • spa centrum (masáže, peeling 

a  i.) • kozmetické centrum • kaderníctvo • 

telefón/fax • nápoje nezahrnuté v all inclu-

sive (dovozový alkohol, vybrané vína a  i.) • 

izbový servis • osvetlenie tenisového kurtu • 

opatrovanie detí • internetový kút

Ubytovanie: spolu 405 izieb • 2lôžkové štan-

dardné izby s možnosťou 1 prístelky pre do-

spelého alebo 2 prísteliek pre deti • centrál-

na klimatizácia • kúpeľňa/ WC • fén • SAT/TV 

s hudobným kanálom • telefón • trezor • mi-

nibar (denne dopĺňaný nealkoholickými ná-

pojmi a pivom) • na vyžiadanie a za prípla-

tok family dublex izby, bezbariérové izby 

a suity

Pre deti: detský klub pre deti 4-12 rokov • 

detský bazén • detské ihrisko • 3 tobogany • 

detská postieľka • opatrovanie detí • detské 

menu 12.00-13.00 hod. a 19.00-20.00 hod.

Hotel Kemer Resort       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ULTRA ALL INCLUSIVE

ultra all inclusive

plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných 
nápojov miestnej výroby: 
raňajky 07.30-10.30 hod., 
neskoré raňajky 08.00-
11.00 hod., obed 12.30-
14.15hod. popoludňajší 
snack 12.00-16.00 
hod., zákusky/káva/
čaj, gözleme a zmrzlina 
12.00-16.00 hod., večera 
19.00-21.15 hod., nočný 
snack 23.15-24.00 hod., 
možnosť večere v tureckej, 
rybej a japonskej a´la 
carte reštaurácii (nutná 
rezervácia vopred), 
neobmedzená konzumácia 
miestnych alkoholických 
nápojov 10.00-24.00 hod. 
podľa otváracích hodín 
jednotlivých barov a 
nealkoholických nápojov 
24 hodín denne, fi tnes, 
aerobik, gymnastika, lekcia 
tanca, boccia, minigolf, 
tenis, stolný tenis, plážový 
volejbal, kino, šípky, 
kanoe/windsurfi ng len 
s licenciou, WiFi v lobby, 
turecké a parné kúpele, 
sauna, minibar, diskotéka, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, plážové 
osušky, denné a večerné 
animačné programy

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Kemer

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

/ / /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 909 1099 1109 1229 1169 1229 1169 1229 1169 1149 1019 979

zľava 25% do 31.01.2013 681,75 824,25 831,75 921,75 876,75 921,75 876,75 921,75 876,75 861,75 764,25 734,25

zľava 20% do 28.02.2013 727,20 879,20 887,20 983,20 935,20 983,20 935,20 983,20 935,20 919,20 815,20 783,20

3. osoba na prístelke 749 889 899 989 949 989 949 989 949 929 829 809

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 499 579 579 629 609 629 609 629 609 599 539 529

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 749 769 809 859 929 929 929 929 929 929 929 929 929 859 809 769 749 749

zľava 25% do 31.01.2013 561,75 576,75 606,75 644,25 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 696,75 644,25 606,75 576,75 561,75 561,75

zľava 20% do 28.02.2013 599,20 615,20 647,20 687,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 743,20 687,20 647,20 615,20 599,20 599,20

3. osoba na prístelke 639 659 689 719 769 769 769 769 769 769 769 769 769 719 689 659 639 639

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 439 449 469 479 509 509 509 509 509 509 509 509 509 479 469 449 439 439

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej 

pláži • cca 15 km od  Kemeru • cca 20 km 

od  centra v  Antalyi • cca 41 km od  letiska 

v Antalyi

Vybavenie: rozľahlý hotelový rezort na plo-

che 90  000 m² • hlavná budova, blok s  ro-

dinnými izbami, vilková časť • prepojené 

vonkajšie bazény • malý aquapark s 3 tobo-

ganmi • detský bazén s 2 toboganmi • kry-

tý bazén • hlavná reštaurácia • 4 a´la carte 

reštaurácie (turecká, rybia, talianska, fran-

cúzska) • 6 barov • 1 kaviareň • wellness/spa 

centrum Sudeya • obchodná pasáž • kino • 

amfiteáter • konferenčné miestnosti

Služby za  poplatok: izbový servis • plážo-

vé pavilóny • vybrané nápoje nezahrnuté 

do ultra all inclusive (čerstvé ovocné šťavy, 

šampanské, energetické nápoje, špeciálne 

vína a i.) • herňa • lekcie tenisu • osvetlenie 

tenisového kurtu • vybrané procedúry v spa 

centre (masáže, kozmetické služby a i.) • ka-

derníctvo • fotoservis • služby lekára • tele-

fón/fax • práčovňa • čistiareň • konzumácia 

v  a´la carte reštauráciách • vodné športy 

na  pláži • vybrané aktivity v  miniklube • 

opatrovanie detí

Ubytovanie: spolu 500 izieb • 2lôžkové 

štandardné izby s  možnosťou 1 prístelky 

pre dieťa alebo dospelého • kúpeľňa/WC • 

fén • centrálna klimatizácia • WiFi pripoje-

nie • minibar • SAT/TV • trezor • telefón • set 

na prípravu kávy/čaju • balkón • za príplatok 

a na vyžiadanie: izby pre hendikepovaných, 

prepojené izby, rodinné izby, superior izby, 

suity

Pre deti: detská reštaurácia • detský vonkaj-

ší a krytý bazén • tobogany • hry v bazéne • 

profesionálny miniklub pre deti 4-7 rokov • 

midiklub pre deti 8-12 rokov • detské ihris-

ko • minidisko • atrakcie pre deti (trampolí-

na, detské počítače, umelecké aktivity, sú-

ťaže a i.) • opatrovanie detí

Hotel Akka Antedon       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ULTRA ALL INCLUSIVE

ultra all inclusive

plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej 
výroby: raňajky 07.00-11.00 
hod., gözleme 11.00-16.30. 
hod., obed 12.30-14.30 
hod., snacky 12.00-18.00 
hod. (wafl e, zemiaky, 
sandviče, pudingy, pizza, 
cestoviny, šaláty a i.), pa-
lacinky 14.00-16.00 hod., 
zmrzlina, káva 10.00-22.00 
hod., zákusky 13.00-18.00 
hod., večera 19.00-21.30 
hod., polnočný snack 
23.00-01.00 hod., express 
bufet 01.00-07.00 hod., 
neobmedzená konzumácia 
alkoholických a nealkoho-
lických nápojov v baroch 
podľa otváracích hodín 
09.00-02.30 hod., minibar, 
trezor, diskotéka, kino, WiFi 
pripojenie na izbe a v lob-
by, jacuzzi, sauna, turecké 
a parné kúpele, fi tnes , plá-
žový volejbal, tenis vrátane 
vybavenia, biliard, 30 min. 
surfovania, katamarán 
(len s licenciou), vodný bi-
cykel, kanoe, stolný tenis, 
bedminton, šípky, vodná 
gymnastika, step aerobik, 
strečing, boccia, vodné 
pólo, hry v bazéne, kara-
oke, kino, shows, lehátka 
a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, plážové osušky, 
denné a večerné animačné 
programy

TNU287F

Turecko « TURECKÁ RIVIÉRA « Kemer/Beldibi

TU
RE

CK
Á

 R
IV

IÉ
RA

 
  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

 • zo Sliača

 • z Popradu (14.6.-6.9.)

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy 

 • z Košíc

NOVINKA

štandardná izba 

/ /
rodinná izba 

/ /

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany 

 WiFi zadarmo

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc, Popradu a Sliača na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 1699 1899 1799 1959 1879 2059 1979 2129 1809 1959 1759 1649

zľava 30% do 31.01.2013 1189,30 1329,30 1259,30 1371,30 1315,30 1441,30 1385,30 1490,30 1266,30 1371,30 1231,30 1154,30

zľava 20% do 28.02.2013 1359,20 1519,20 1439,20 1567,20 1503,20 1647,20 1583,20 1703,20 1447,20 1567,20 1407,20 1319,20

3. osoba na prístelke 1289 1429 1359 1469 1419 1539 1479 1589 1359 1469 1329 1249

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 779 849 819 869 849 909 879 939 819 869 799 759

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1239 1329 1329 1349 1359 1359 1399 1419 1419 1469 1479 1479 1379 1359 1359 1339 1329 1149

zľava 30% do 31.01.2013 867,30 930,30 930,30 944,30 951,30 951,30 979,30 993,30 993,30 1028,30 1035,30 1035,30 965,30 951,30 951,30 937,30 930,30 804,30

zľava 20% do 28.02.2013 991,20 1063,20 1063,20 1079,20 1087,20 1087,20 1119,20 1135,20 1135,20 1175,20 1183,20 1183,20 1103,20 1087,20 1087,20 1071,20 1063,20 919,20

3. osoba na prístelke 969 1029 1029 1039 1049 1049 1079 1089 1089 1129 1139 1139 1069 1049 1049 1039 1029 899

1. dieťa 0-7 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 599 629 629 639 649 649 659 669 669 689 689 689 649 649 649 639 629 569

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Poprad/Sliač - Antalya - Bratislava/Košice/Poprad/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • vízum cca 15 EUR/osoba (splatné na mieste) • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



Tabarka – Ain Drahem

Počas dopoludňajšieho výletu navštívite 

malebnú dedinku Ain Drahem, jej obcho-

díky s  ručne vyrábanými predmetmi pre-

dovšetkým z  olivového dreva a  môžete si 

posedieť v jednej z mnohých kaviarní. Oko-

lie Ain Drahem ponúka nádherné scenérie 

horských úpätí a  údolí, hustých lesov ako 

aj rozľahlých pastvín či domčekov a poľno-

hospodárskych fariem roztrúsených me-

dzi kopcami. Pri ceste späť do Tabarky sa 

zastavíte pri pláži Melloula, pri skalnatých 

útvaroch v  tvare ihiel nazývaných Les Ai-

guilles a pri starobylej pevnosti. Nakoniec 

ochutnáte čaj v andalúzskej čajovni v cen-

tre letoviska.

Nefza – Bulla Regia – Beni Mtir

Ráno najskôr navštívite souk (miestne tr-

hovisko) v Nefza, potom sa vydáte do Bul-

la Regia. Po  návšteve zaujímavej lokality 

ruín antického mesta a  priľahlého múzea 

sa vydáte do  mesta Jendouba, ktoré je 

centrom oblasti. Tu budete mať obed, po-

tom sa vydáte krásnou krajinou do  Beni 

Mtir – malej dedinky, postavenej v  dobe 

francúzskeho protektorátu, s  typickou ar-

chitektúrou a  červeno-čiernym zdobením 

okeníc a  dverí. Pozriete si v  Tunisku naj-

staršiu hydraulickú priehradu Beni Mtir. 

Na  spiatočnej ceste sa zastavíte v  horskej 

dedinke Ain Draham, kde si môžete zakú-

piť zaujímavé suveníry.

Chemtou – Bulla Regia – Dougga

Pri tomto celodennom výlete navštívite 

výhradne antické pamiatky. Lokality ruín 

antických miest a  múzeí v  Chemtou, Bul-

la Regia a Dougga sú skvostami medzi an-

tickými pamiatkami. Pri ich prehliadke si 

prídu na  svoje aj tí najnáročnejší obdivo-

vatelia rímskeho obdobia dejín. Múzeum 

v  Chemtou vynikajúcim spôsobom podá-

va výklad o ťažbe mramoru, v Dougga vás 

okrem rímskeho mesta očarí aj numidsko-

-púnske mauzóleum. Obed budete mať 

v mestečku Tebersouk neďaleko Dougga.

Tunis – Kartágo – Sidi Bou Said

Tento celodenný výlet odporúčame najmä 

tým, ktorí sú v  Tunisku prvýkrát. Pre tých 

by mal byť tento výlet nevyhnutným zo-

známením sa s Tuniskom. Navštívite staré 

mesto Tunis s jeho soukmi v úzkych a kľu-

katých uličkách, hlavný a rušný bulvár Ave-

nue Habib Bourguiba, preslávené múze-

um Bardo, staroveké Kartágo pri brehoch 

tuniského zálivu ako aj mestečko Sidi Bou 

Said.

Sahara

Dvojdňová výprava do  minulosti, za  po-

znaním, za  krásnymi scenériami, farbami 

a  vôňami púšte a  oáz. Na  ceste na  juh si 

pozriete mesto El Kef, púštne oázy Gafsa, 

Tozeur a Nefta. Medzi piesočnými dunami 

Kúzelná orientálna krajina afrického 

kontinentu, lákajúca tisícky cestovateľov 

na  objavovanie svojich krás. Nekonečné 

pieskové pláže ideálne na  prázdninové 

leňošenie a  vodné radovánky v  príjemne 

teplých vodách Stredozemného mora 

či najrôznejšie druhy športov. Kultúrne 

tradície, zvyky a  náboženstvo také odlišné 

od  európskych štandardov prekvapia 

a  zaujmú každého návštevníka. Nielen 

milovníkom histórie má táto krajina 

čo ponúknuť - historické pamiatky 

a  predovšetkým vplyvy slávnej minulosti 

berberskej, fenickej, rímskej, byzantskej, 

arabskej, tureckej a  španielskej éry - to 

všetko dalo základ dnešnej podobe krajiny. 

Tak neváhajte a  poponáhľajte sa s  nami 

za  jedinečným pohodlím a  za  zaujímavým 

poznávaním tradícií, krás či histórie 

do orientálneho Tuniska.

Tabarka
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy

  
TRANSFERY NA LETISKO
 - viac na strane 7

 
INFORMÁCIE
 - časový posun:

  1 hodina (v období  

  letného SEČ)

 - mena: 

  tuniský dinár TND, 

  1 TND = cca 

  0,49 EUR

 - úradný jazyk: 

  arabčina

 - ramadan: 

  09.07.-08.08.2013

 - trvanie letu: 

  cca 2 hod. 20 min.

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

Tunisko
TA

BA
RK

A

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013

Tabarka
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si budete môcť zajazdiť na  ťavách. Druhý 

deň výletu sa vydáte k  horským oázam 

Chebika a Tamerza, potom navštívite ruiny 

antického mesta Sufetula pri meste Sbeit-

la. Nocľah bude zabezpečený v hoteli v To-

zeur alebo v Nefta.

Plavba pirátskou loďou

Dopoludňajšia plavba pirátskou loďou 

s  animáciami a  zastávkami s  možnosťou 

kúpania na otvorenom mori. Obed formou 

barbecue je pripravený na palube lode.

Tabarka

Malé prímorské mesto Tabarka s niekoľko ki-

lometrov dlhou pieskovou plážou a priezrač-

ným morom leží na severozápadnom pobreží 

Tuniska a vďaka svojej polohe netrpí, na roz-

diel od  niektorých vnútrozemských oblas-

tí, nedostatkom vlahy ani zelene. Nechajte 

sa okúzliť miestom s  bohatou a  zaujímavou 

históriou siahajúcou až k  fenickej kolonizá-

cii. V tieni starobylej pevnosti zo 16. storočia 

môžete obdivovať nielen krásu stredomor-

ského pobrežia, ale aj jedinečné prírodné 

útvary v  tvare ihiel vystupujúcich priamo 

z morskej hladiny nazývané Les Aiguilles. Ak 

dávate prednosť ľahším formám relaxácie, 

určite budete spokojní v  tienistých uličkách 

lemovaných červenými strechami domov 

a  v  útulných kaviarňach preslávených svo-

jou pohostinnosťou vrátane legendárnej Café 

des Andalous v  maurskom štýle s  jedineč-

nou atmosférou. Milovníkom hudby ponúka 

táto lokalita každoročne letné medzinárod-

né hudobné festivaly. Ako prvý sa koná Jazz 

Festival v júli, nasleduje World Music Festival 

v  polovici augusta, sezónu uzatvárajú Lati-

nos Festival a RAI Festival. Na svoje si prídu aj 

priaznivci aktívnej relaxácie, pretože Tabarka 

je považovaná za  najlepšiu lokalitu pre vy-

znávačov potápania v celom Tunisku vhodná 

rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre skúse-

nejších záujemcov. Pod morskou hladinou 

môžete z  bezprostrednej blízkosti sledovať 

koralové útesy, jaskyne či tunely. Veľmi dobré 

podmienky majú v  tejto malebnej krajine aj 

priaznivci golfu, pretože tu sa nachádza kva-

litné ihrisko s  18 jamkami. Bez zaujímavostí 

nie je ani okolie tohto prímorského letoviska. 

Západne od Tabarky môžete navštíviť dedinu 

Hammam Bourguiba známu horúcimi liečivý-

mi prameňmi a  zodpovedajúcim kúpeľným 

a  relaxačným zázemím. Milovníkov horskej 

turistiky určite nenechá chladných blízke po-

horie Kroumirie, ktorého vrcholy a  hrebene 

sú obklopené porastom korkových dubov. 

Pobyt v Tabarke si môžete spestriť aj výletom 

južným smerom do  národného parku Feija 

National Park i vzdialenejších lokalít zaujíma-

vých z archeologického hľadiska - Bulla Regia 

a Chimtou.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

kuskus (couscous)

v pare pripravovaná 

krupica z tvrdej 

pšenice podávaná 

zmiešaná 

s dusenou 

zeleninou 

a kúskami mäsa

harissa

k pokrmom zvlášť 

podávaná ostrá 

pasta vyrobená 

z chilli papričiek, 

cesnaku a oleja

tajine

za horúca 

i za studena 

podávaná zmes 

mäsa a vajec

odja 

malé pikantné 

grilované klobásky 

(merguez) 

z hovädzieho mäsa 

s miešaným vajcom,  

podávajú sa 

s bielym chlebom

baklava

veľmi sladké 

typické pečivo 

z lístkového cesta 

s mandľami

makhroud

múčnik 

z krupicového cesta 

plnený ďatľami 

a máčaný v mede

boukha (bucha)

čistá figová 

pálenka, ktorá 

najlepšie chutí 

ľadovo vychladená, 

pije sa väčšinou 

s kolou, džúsom 

alebo tonikom

thibarine (tibarin)

sladký bylinný 

likér vyrábaný 

predovšetkým 

z datlí, podáva 

sa ako digestív

Tunisko

TA
BA

RK
A
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Poloha: hotel s  jedinečným štýlom spájajúci 

prvky arabskej, andalúzskej a  modernej ar-

chitektúry • priamo pri dlhej pieskovej pláži, 

ktorá je stvorená na  leňošenie na  lehátkach 

alebo dlhé prechádzky do neďalekého centra 

mestečka • cca 1,2 km od centra mesta (oko-

lo hotela prechádzajú taxíky alebo sa tam dá 

dôjsť príjemnou prechádzkou) • cca 20 min. 

transfer z letiska • z areálu hotela a z pláže sa 

ponúkajú nádherné výhľady (najmä na malý 

ostrov s  impozantnou pevnosťou zo 16. sto-

ročia - jednu z dominánt Tabarky)

Vybavenie: vstupná hala s recepciou v anda-

lúzskom štýle • zmenáreň • úschovňa batožiny 

• malý obchod so suvenírmi • kaderníctvo • 2 

výťahy • hlavná reštaurácia Bulla Regia • a‘la 

carte reštaurácia La Galite • barbecue pri ba-

zéne • bar/snackbar Zanzibar medzi bazénom 

a plážou • hlavný bar Le Belvedere • americký 

bar Le Bistro • maurská kaviareň Zmen • kiosk 

pri pláži s nápojmi • veľký členitý centrálny ba-

zén so slnečníkmi a lehátkami • detský bazén • 

konferenčná miestnosť Dougga (kapacita 500 

osôb) • 3 menšie školiace miestnosti vybave-

né audiovizuálnou technikou • spa centrum 

s  krytým bazénom, fi tnes centrom, saunou, 

tureckými kúpeľmi, jacuzzi, kabínami pre ma-

sáže, estetickou starostlivosťou • pódium s te-

rasou • športové a  iné aktivity (aerobik, vod-

ná gymnastika, lukostreľba, francúzske kolky, 

plážový volejbal, stolný tenis) • súčasťou ho-

telového animačného tímu je český alebo slo-

venský animátor • WiFi pripojenie na recepcii 

a v lobby (zadarmo)

Služby za poplatok: kaderníctvo • tovar v buti-

ku • nápoje a jedlá mimo all inclusive • biliard • 

masáže • sauna • turecké kúpele • vodná fajka 

a nápoje v maurskej kaviarni (okrem mätové-

ho čaju) • plážové osušky (cca 2 TND/deň)

Ubytovanie: spolu 330 izieb (niektoré prepo-

jené) • priestranné štandardné izby pre 2-3 

osoby, izby s  poschodovou posteľou pre ro-

diny s 2 deťmi, rodinné izby so 4 štandardný-

mi lôžkami (jedna väčšia izba) • kúpeľňa/WC 

(väčšinou vaňa) • fén • klimatizácia • SAT/TV • 

chladnička • trezor • telefón • balkón alebo te-

rasa s výhľadom do záhrady, na hory a okolie, 

na  bazén alebo bočným výhľadom na  more 

• za príplatok a na vyžiadanie priamy výhľad 

na more

Pre deti: detský klub Firáčik s  českými alebo 

slovenskými animátormi s dennými aj večer-

nými programami (vonkajšie aktivity, zaují-

mavé súťaže a  turnaje, diplomy a  darčekové 

predmety) • detský bazén • detské ihrisko • 

detské stoličky v reštaurácii • detská postieľka

Hotel Dar Ismail        

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii (ra-
ňajky 06.30-09.30 hod., 
neskoré kontinentálne 
raňajky 10.00-11.30 hod., 
obed 12.30-14.00 hod., 
večere 19.00-21.30 hod.), 
popoludňajšie občerstvenie 
16.00-18.00 hod., mätový 
čaj v maurskej kaviarni 
18.00-20.00 hod., rozlie-
vané miestne alkoholické 
nápoje a kokteily (muscat 
de Tunisie, boukha, whisky, 
pastis, vermút, gin, vodka, 
čapované pivo, červené, 
ružové a biele stolové víno), 
rozlievané nealkoholické 
sýtené chladené nápoje, 
voda, fi ltrovaná káva, čier-
ny alebo bylinkový čaj, mlie-
ko, čokoláda vo vybraných 
baroch 10.00-23.00 hod., 
kiosk pri pláži 11.00-17.00 
hod. (voda alebo vybrané 
druhy limonád), nápoje 
podávané počas obeda 
a večere v reštaurácii (pivo, 
víno, chladené nealkoho-
lické nápoje), 1x za pobyt 
možnosť večere v a‘la carte 
reštaurácii (nutná rezer-
vácia vopred), all inclusive 
nápoje vo vonkajších ba-
roch podávané v plastových 
pohároch, lehátka a slneč-
níky pri bazéne a na pláži, 
denné a večerné animačné 
programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

 wellness

TYI278F

štandardná izba 

/ / /
rodinná izba  

/  
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2 DETI
ubytovanie a strava 

ZADARMO 
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all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 629 649 729 859 829 859 829 859 829 769 649 649

zľava 25% do 31.01.2013 471,75 486,75 546,75 644,25 621,75 644,25 621,75 644,25 621,75 576,75 486,75 486,75

zľava 20% do 28.02.2013 503,20 519,20 583,20 687,20 663,20 687,20 663,20 687,20 663,20 615,20 519,20 519,20

3. osoba na prístelke 599 629 699 779 759 779 759 779 759 719 609 609

4. osoba v rodinnej izbe 599 629 699 779 759 779 759 779 759 719 609 609

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 2-4 roky na prístelke 99 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 4-14 rokov na prístelke 359 359 359 399 399 399 399 399 399 359 359 359

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Tabarka - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: hotel zrekonštruovaný v  roku 2008 

priamo pri širokej pieskovej pláži • cca 3 km 

od  centra mestečka Tabarka (doprava taxí-

kom alebo miestnym autobusom, ktorý pre-

máva asi v hodinových intervaloch) • v okolí 

hotela možnosť príjemných prechádzok

Vybavenie: recepcia so zmenárňou • hlavná 

reštaurácia • tematická reštaurácia • snackbar 

• hlavný bar • lobby bar • WiFi pripojenie na re-

cepcii • obchod so suvenírmi • butik • konfe-

renčná miestnosť (max. 250 osôb) • miest-

nosť s videohrami • amfi teáter pre animačné 

programy • vonkajší bazén s  lehátkami a  sl-

nečníkmi • krytý bazén • wellness centrum 

s masážnymi kabínkami, jacuzzi, saunou a tu-

reckými kúpeľmi • detský klub • 3 tenisové 

kurty • ihrisko na volejbal a minifutbal • stolný 

tenis • lukostreľba • kolky

Služby za poplatok: služby vo wellness centre 

• butik • videohry • služby čistiarne • WiFi pri-

pojenie • trezor na izbe

Ubytovanie: spolu 200 izieb (niektoré prepo-

jené) • štandardné izby pre 2-3 osoby a  izby 

s možnosťou ubytovať rodinu s 2 deťmi (prí-

stelky formou rozkladacieho lôžka) • kúpeľ-

ňa s  vaňou/WC • fén • centrálna klimatizácia 

• SAT/TV • chladnička • trezor (za poplatok) • 

telefón • balkón alebo terasa

Pre deti: detské kluby (4-11 rokov, 12-18 ro-

kov) • detská postieľka • detské stoličky 

v reštaurácii

Hotel Mehari Tabarka       

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii (raňaj-
ky 07.00-10.00 hod., nesko-
ré raňajky v hlavnom bare 
10.00-12.00 hod., obed 
12.30-14.30 hod., večera 
19.30-21.30 hod.), popolud-
ňajšie sladké občerstvenie 
s kávou 16.00-17.00 hod., 
palacinky 16.00-17.30 hod., 
rozlievané miestne alko-
holické nápoje a kokteily, 
rozlievané nealkoholické 
sýtené chladené nápoje, 
koncentrované džúsy, 
voda, fi ltrovaná káva, čaj, 
mlieko v hlavnom bare 
a v bare pri bazéne 10.00-
24.00 hod., v snackbare 
pri pláži 10.00-18.00 hod. 
(voda, limonády, džúsy, ča-
pované pivo), nápoje podá-
vané počas obeda a večere 
v reštaurácii (pivo, víno, 
chladené nealkoholické ná-
poje), 1x za pobyt možnosť 
večere v a’la carte reštau-
rácii (nutná rezervácia 
vopred), all inclusive ná-
poje vo vonkajších baroch 
podávané v plastových 
pohároch, obed možný 
v hlavnej reštaurácii alebo 
v snackbare (pizza, ham-
burgery, hranolky), plážové 
osušky za vratnú zálohu, 
lehátka a slnečníky pri ba-
zéne a na pláži, animačné 
programy

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 wellness

TZC278

štandardná izba 

/ / /

Tunisko « TABARKA « Tabarka
TA

BA
RK

A

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

NOVINKA
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all inclusive

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí 04.06. 14.06. 25.06. 05.07. 16.07. 26.07. 06.08. 16.08. 27.08. 06.09. 17.09. 27.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelý na základnom lôžku 879 889 979 1189 1099 1189 1129 1189 989 1039 949 949

zľava 25% do 31.01.2013 659,25 666,75 734,25 891,75 824,25 891,75 846,75 891,75 741,75 779,25 711,75 711,75

zľava 20% do 28.02.2013 703,20 711,20 783,20 951,20 879,20 951,20 903,20 951,20 791,20 831,20 759,20 759,20

3. osoba na prístelke 759 709 759 899 859 899 859 899 769 799 749 799

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 299 299 299 659 629 659 629 659 299 299 299 299

2. dieťa 2-14 rokov na pristelke 299 299 299 659 629 659 629 659 299 299 299 299

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Tabarka - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.



Luxor

Luxor býva často nazývaný najväčším múzeom 

pod otvoreným nebom. Skladá sa z troch častí 

- mesto Luxor na východnom brehu Nílu 

(mesto živých), Karnak severne od Luxoru a 

Théby (mesto mŕtvych) na západnom brehu. 

Pri výlete do Luxoru vám ukážeme všetky tri 

miesta s ich chrámami, pozriete sa k chrámu 

kráľovnej Hatšepsovet, do Údolia kráľov aj 

k Memmnonovym kolosom. Nenechajte si 

ujsť návštevu tohto úžasného mesta, kde 

pocítite pokoru pred úsilím a schopnosťami 

starovekých Egypťanov.

Káhira

Perla Orientu, mesto tisícich minaretov a zmes 

starovekej a modernej egyptskej civilizácie. 

Káhira je najväčším mestom Afriky, ležiacim 

na križovatke obchodných ciest vedúcich do 

Afriky, Európy a Ázie. Mesto, kde sa stretáva 

minulosť so súčasnosťou – na východnom 

brehu Nílu nájdete stopy islamskej, kresťanskej 

a židovskej kultúry, ktoré sú 2000 rokov 

staré, na západnom brehu, staroveké mesto 

Memphis (Giza) a pyramídy – jediný zachovalý 

div sveta. Cesta Káhirou je ako prechádzka 

minulosťou, na ktorej sa môžete zoznámiť 

nielen s pyramídami a Sfi ngou, ale môžete 

navštíviť tiež Egyptské múzeum, Citadelu 

alebo Alabastrovú mešitu. V ponuke je 1denný 

variant letecky či 2denný výlet s 1 dňom v 

Káhire a 1 dňom v Sakkare.

Giftun

Celodenný lodný výlet na neďaleký ostrov 

Giftun so zastávkami pri koralových útesoch 

na šnorchlovanie, s odpočinkom na pláži. 

Obed a výbava na šnorchlovanie v cene výletu.

Moto safari

Podniknete poldenný výlet na štvorkolkách 

(nie je nutný vodičský preukaz, deti do 16 

rokov iba v sprievode dospelej osoby) a 

zavítate do beduínskej dedinky, kde sa môžete 

Najväčšie turistické magnety Egypta by 

sa dali zhrnúť do niekoľkých slov. Sú nimi 

bezpochyby pyramídy, Červené more, 

životodarný Níl a chrámy z doby faraónov 

vystavané pri jeho brehoch. Vypraviť sa do 

Egypta, navštíviť všetky pamiatky a ešte mať 

čas kochať sa krásami podmorského sveta však 

vyžaduje dlhší čas a dobrú organizáciu. Egypt 

každého uchváti, či si chce len zasurfovať na 

vlnách, potápať sa alebo podniknúť veľkú 

cestu, ktorá zahrnie kompletnú prehliadku 

tých najzaujímavejších miest spolu s kúpaním 

v Červenom mori. Na neveľkom priestore, 

tam, kde sa Červené more vlialo medzi 

egyptskú pevninu a Sinajský polostrov, sa 

matka príroda naozaj vyhrala. Pod morskou 

hladinou je raj potápačov a obdivovateľov 

nesmierne bohatej fauny a fl óry.

Hurghada
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Fakultatívne výlety (Ponuka výletov je orientačná. Viac informácií u delegáta v destinácii.)

 

ODLETY NA 10/11 NOCÍ
 - z Bratislavy 

 - z Košíc

ODLETY NA 7 NOCÍ
 - z Bratislavy 

INFORMÁCIE
 - rozloha: 

  1 001 739 km2

 - časový posun: 

  + 1 hodina, 

  v období zimného 

  času v Egypte 

  a letného času v SR 

  je v oboch 

  krajinách zhodný  

  čas (v apríli 

  a v októbri)

 - mena: 

  egyptská libra, 

  1 EGP = cca 0,12 

  EUR

 - úradný jazyk: 

  arabčina

 - ramadan: 

  09.07.-08.08.2013

 - trvanie letu: 

  cca 4 hodiny

 
DELEGÁT FIRO-tour
 - slovensky/česky  

   hovoriaci

H
U

RG
H

A
D

A
 

Egypt 

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013
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Hurghada

Letovisko Hurghada sa nachádza pozdĺž po-

brežia v  dĺžke viac ako 20 km a  neustále sa 

rozširuje smerom na juh. V samotnom centre 

mesta máte možnosť navštíviť typické arab-

ské trhovisko, nakúpiť rôzne suveníry a tovar 

v pouličných obchodíkoch za bezkonkurenč-

né ceny a  v  typickom duchu zjednávania sa 

o cene, ale môžete si aj posedieť v niektorej 

z tunajších originálnych čajovní a skúsiť napr. 

známe vodné fajky. Najlepší čas pre potul-

ky po trhovisku a pre posedenie pri šálke la-

hodného čaju sú večerné hodiny, keď sa plá-

že vyprázdnia a  centrum Hurghady naopak 

ožíva. Pre športovcov sa priamo v hotelových 

areáloch ponúka príležitosť prenajať si po-

tápačské vybavenie. Môžete relaxovať aj pri 

aktivitách ako je tenis, squash, windsurfi ng 

a  ďalšie. Hosťom, ktorí neholdujú potápa-

niu, sa ponúka príležitosť poznať fascinujúci 

svet pod vodou vďaka ponorke či lodi s pre-

skleným dnom. Vzácne ryby prekrásnych fa-

rieb a  jedinečné koraly privádzajú milovní-

kov podmorskej fauny do úplne iného sveta. 

Pokiaľ je hotel vzdialený od centra letoviska, 

sú v každom prípade v dosahu neustále pen-

dlujúce minibusy, ktoré na mávnutie zastavia 

a  za  pár drobných vás odvezú, kam budete 

chcieť. Väčšina hotelov rovnako zabezpečuje 

pravidelnú dopravu tam aj späť za veľmi vý-

hodné ceny.

Soma Bay

Letovisko Soma Bay leží cca 5 km severne 

od  Safagy a  rozkladá sa na  polostrove, kto-

rý je zo všetkých strán obmývaný Červeným 

morom. Poskytuje výborné podmienky pre 

potápanie a  vodné športy. Nádherná pies-

ková pláž má v  niektorých miestach pozvoľ-

ný vstup do  mora, čo ocenia hlavne rodiny 

s deťmi. Milovníkov golfu nadchne púštne 18 

jamkové ihrisko Cascades, ktoré bolo zarade-

né medzi 20 najlepších golfových ihrísk sveta.

Transfer z letiska: cca 50 min.

Makadi Bay

Letovisko preslávené vďaka svojim nádher-

ným plážam a  krásnym koralom, vďaka kto-

rým je ideálnym miestom pre šnorchlovanie. 

Za  jedno z  najlepších miest pre potápanie 

je považovaný záliv Sharm El Arab. Prevažná 

väčšina hotelov v  Makadi Bay je luxusnejšia 

a  so službami na  vysokej úrovni. Po  centre 

Makadi sa môžete pohybovať pomocou ma-

lého vláčiku.

Transfer z letiska: cca 50 min.

Sahl Hasheesh

Nové turistické letovisko - v  preklade „zele-

né údolie“ - sa nachádza medzi Hurghadou 

a  Makadi Bay. Ponúka ubytovanie v  luxus-

ných hoteloch pri nádhernej pieskovej plá-

ži. Na svoje si tu prídu najmä nároční klienti. 

Vzdialenosť do centra Hurghady je asi 20 km.

Transfer z letiska: cca 40 min.

previezť na ťavách, ochutnať miestny chlieb a 

na záver je tradičná barbecue večera.

Seascope

Asi 90 min. jazda v špeciálne upravenej 

lodi s preskleným dnom do hĺbky cca 6 m 

a s pozorovaním podmorského života a 

prehliadkou koralov. Vynikajúca možnosť pre 

zarytých suchozemcov, ako si nenechať ujsť 

krásy Červeného mora. 

Potápanie

Nenechajte si ujsť neopakovateľný zažitok pod 

hladinou Červeného mora s nespočetným 

množstvom rôznorodých rýb a iných morských 

živočíchov. Budete mať možnosť zaplávať si 

s delfínmi. Ponúkame potápanie s českým 

inštruktorom s použitím najkvalitnejšieho 

potápačského vybavenia, potápanie pre 

držiteľov licencie, šnorchlovanie a 4denný kurz 

ukončený licenciou s celosvetovou platnosťou.

Letoviská

 
OCHUTNAJTE

ajš

chlieb pripravovaný 

na otvorenom ohni

kofta

vyprážané/varené 

mäsové guličky 

väčšinou z mletého 

jahňacieho 

mäsa, korenené 

koriandrom

kebab

jahňacie mäso 

pripravované na 

grilovacej ihle

falafell

korenené 

karbonátky z bôbu 

a cíceru

támija

vyprážané 

korenené fazuľové 

cesto so zeleninou 

a petržlenom

molocheja

zeleninový 

vývar ochutený 

cesnakom, korením, 

koriandrom

Ummi Alí

vrstvami cesta 

prekladané oriešky 

a hrozienka 

namočené v 

sladkom mlieku

Mahallabiyya

sladký ryžový 

puding

pivo Stella

kvasnicový ležiak, 

ktorý sa v Káhire 

varí už viac ako  sto 

rokov

karkadé

rubínovo červený, 

osviežujúci nápoj 

zo sušených kvetov 

ibišteku
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Poloha: priamo pri cca 320 m dlhej súkrom-

nej pieskovej pláži • vstup do mora cez kora-

lové útesy alebo cez mólo, odporúčame obuv 

do vody • cca 36 km od  letiska v Hurghade • 

ideálna lokalita pre šnorchlovanie, potápanie 

a iné vodné športy

Vybavenie: recepcia • niekoľko reštaurácií 

a  barov (talianska, bary pri bazéne, plážový 

bar a i.) • 4 bazény • detský bazén • jacuzzi • 2 

tenisové kurty • fi tnes • sauna • parné kúpele • 

masáže • salón krásy • šnorchlovanie • obchod 

so suvenírmi • lekáreň • zmenáreň • bankomat 

• 3x denne doprava do Hurghady • interneto-

vá kaviareň • diskotéka • minigolf • novo otvo-

rený aquapark vo vedľajšom hoteli Serenity 

Fun City (za poplatok)

Služby za  poplatok: rybia reštaurácia • veče-

ra pri sviečkach • čerstvé džúsy • vodná fajka • 

balené nápoje • internetová kaviareň • čínska 

a sushi reštaurácia • tenisové rakety a loptičky 

• potápanie • vodné športy • sauna • para • ma-

sáže • kaderníctvo • opatrovanie detí • aqua-

park a lunapark v hoteli Serenity Fun City

Ubytovanie: komfortne vybavené štandard-

né izby s  možnosťou 1-2 prísteliek • klimati-

zácia • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • SAT/TV • 

telefón • minibar • trezor • väčšina izieb s bal-

kónom alebo terasou • ďalšie typy izieb: izba 

s výhľadom na more a rodinná izba

Pre deti: detský klub • detské ihrisko na pláži 

• opatrovanie detí (za poplatok) • detská po-

stieľka (na  vyžiadanie) • detský bazén • aqu-

apark

Hotel Serenity Makadi Heights       all inclusive, 
za príplatok ultra all inclusive

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 lunapark

 šnorchlovanie

 potápanie

ECR228F

Egypt « HURGHADA « Makadi Bay
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MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE
za príplatok

plná penzia formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas 
dňa, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
10.00-24.00 hod., lehátka 
a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, denné a večerné 
animačné programy

v čase 10.00-02.00 hod., 
navyše vybrané premium 
alkoholické nápoje 19.00-
24.00 hod., plný minibar 
pri príchode, masáž 
20 min., vodná fajka, 
konzumácia 
v reštauráciách Rosini, 
Royal Lounge a orientálnej 
(nutná rezervácia na 
recepcii)

/ / /  

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 949 889 949 889 1009 979 1039 979 1039 919 979 929

zľava 25% do 31.01.2013 711,75 666,75 711,75 666,75 756,75 734,25 779,25 734,25 779,25 689,25 734,25 696,75

zľava 20% do 28.02.2013 759,20 711,20 759,20 711,20 807,20 783,20 831,20 783,20 831,20 735,20 783,20 743,20

3. osoba na prístelke 929 869 929 869 979 949 1019 949 1009 889 949 909

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 549 519 549 519 569 559 589 559 579 529 559 539

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 719 719 719 719 719 719 769 779 779 779 779 779 779 729 729 729 729 759

zľava 25% do 31.01.2013 539,25 539,25 539,25 539,25 539,25 539,25 576,75 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 546,75 546,75 546,75 546,75 569,25

zľava 20% do 28.02.2013 575,20 575,20 575,20 575,20 575,20 575,20 615,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 583,20 583,20 583,20 583,20 607,20

3. osoba na prístelke 699 699 699 699 699 699 749 759 759 759 759 759 759 719 719 719 719 749

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 439 439 439 439 439 439 469 469 469 469 469 469 469 449 449 449 449 459

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive (za príplatok ultra all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: využíva cca 400 m vzdialenú a  cca 

320 m dlhú súkromnú pieskovú pláž ses-

terského hotela Serenity Makadi • vstup 

do mora cez koralové útesy alebo cez mólo, 

odporúčame obuv do  vody • cca 36 km 

od letiska v Hurghade • ideálna lokalita pre 

šnorchlovanie, potápanie a iné vodné špor-

ty

Vybavenie: nový hotel s  aquaparkom a  lu-

naparkom • vstupná hala s recepciou • nie-

koľko reštaurácií (hlavná, talianska, orien-

tálna a i.) • bary • 3 bazény • detský bazén • 

jacuzzi • aquapark (11 toboganov, 4 bazény, 

11 detských šmykľaviek) • lunapark (9 atrak-

cií pre deti a  dospelých) • fitnes • tenisové 

kurty • konferenčné miestnosti • nákupná 

arkáda • zmenáreň • bankomat

Služby za poplatok: sauna • parné kúpele • 

atrakcie lunaparku • masáže • potápačské 

centrum • opatrovanie detí • osvetlenie te-

nisových kurtov • internet • práčovňa • sa-

lón krásy

Ubytovanie: štandardné izby • klimatizácia 

• SAT/TV • telefón • minichladnička • trezor 

• kúpeľňa/WC • fén • set na  prípravu kávy/

čaju • väčšina izieb s balkónom alebo tera-

sou • na vyžiadanie nefajčiarska izba • ďalšie 

typy izieb: izba superior a rodinná izba

Pre deti: miniklub pre deti 5-12 rokov • det-

ské ihrisko • aquapark • lunapark (za popla-

tok) • opatrovanie detí (za poplatok)

Hotel Serenity Fun City       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

all inclusive, 
za príplatok ultra all inclusive

 cca 400 m 
  od pláže

 plážový servis
  zadarmo

 aquapark

 lunapark

 šnorchlovanie

 potápanie

EFC228F

Egypt « HURGHADA « Makadi Bay
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/ / /
(2. dieťa bez nároku na lôžko)

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

NOVINKA

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1109 1039 1109 1039 1179 1119 1199 1119 1199 1059 1139 1069

zľava 25% do 31.01.2013 831,75 779,25 831,75 779,25 884,25 839,25 899,25 839,25 899,25 794,25 854,25 801,75

zľava 20% do 28.02.2013 887,2 831,2 887,2 831,2 943,2 895,2 959,2 895,2 959,2 847,2 911,2 855,2

3. osoba na prístelke 1079 1009 1079 1009 1149 1099 1179 1099 1169 1039 1109 1049

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 609 579 609 579 639 619 649 619 649 589 629 599

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 819 819 819 819 819 819 869 879 879 879 879 879 879 829 829 829 829 859

zľava 25% do 31.01.2013 614,25 614,25 614,25 614,25 614,25 614,25 651,75 659,25 659,25 659,25 659,25 659,25 659,25 621,75 621,75 621,75 621,75 644,25

zľava 20% do 28.02.2013 655,20 655,20 655,20 655,20 655,20 655,20 695,20 703,20 703,20 703,20 703,20 703,20 703,20 663,20 663,20 663,20 663,20 687,20

3. osoba na prístelke 799 799 799 799 799 799 849 859 859 859 859 859 859 819 819 819 819 839

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 489 489 489 489 489 489 509 509 509 509 509 509 509 489 489 489 489 509

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive (za príplatok ultra all inclusive) • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné 

poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE
za príplatok

plná penzia formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas 
dňa 05.30-01.00 hod., 
alkoholické a nealkoholické 
miestne rozlievané nápoje 
10.30-23.00 hod., fi tnes, 
aquapark, lehátka a 
slnečníky pri bazéne a 
na pláži, plážové osušky, 
animačné programy

navyše po príchode na 
izbe ovocný kôš a sušienky, 
denne dopĺňaný minibar
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Poloha: priamo pri cca 550 m dlhej piesko-

vej pláži • rozľahlý hotelový komplex v  zá-

toke Makadi Bay • z pláže je priamy prístup 

k neporušenej časti koralového útesu • cca 

25 km od centra Hurghady, kam hotel orga-

nizuje pravidelnú dopravu • transfer z letis-

ka v Hurghade do hotela cca 50 min.

Vybavenie: vstupná hala s  recepciou • 

reštaurácie (hlavná, a´la carte s  morskými 

plodmi, talianska, čínska) • bary (pri recep-

cii, pri bazéne, pri pláži, snackbar) • čajov-

ňa • diskotéka • obchodná arkáda • najväčší 

bazén v Egypte s rozlohou 6400 m2 • v zime 

vyhrievaný krytý bazén • aquapark • stolný 

tenis • malý prístav

Služby za  poplatok: 2x denne pravidelná 

doprava do  Hurghady • služby kaderníc-

tva • pripojenie k  internetu • konferenčná 

miestnosť • sauna • masáže • izbový servis • 

práčovňa • minigolf • biliard • jazda na koni 

a ťave • vodné športy • služby potápačského 

centra • prenájom auta

Ubytovanie: príjemne zariadené 2lôžko-

vé izby typu Dune s možnosťou 1 prístelky 

pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti 

situované cca 400-600 m od  mora • indi-

viduálna klimatizácia • telefón • minibar • 

trezor na  izbe alebo na  recepcii • SAT/TV • 

kúpeľňa s vaňou/WC • fén • väčšina s balkó-

nom alebo terasou s výhľadom do záhrady 

• za  príplatok a  na  vyžiadanie izba Lagoon 

(cca 200-400 m od  mora okolo umelej la-

gúny) a  izba v hlavnej budove s výhľadom 

na bazén alebo na more (najbližšie k moru)

Pre deti: detské ihrisko • detský bazén • aqu-

apark

Hotel Tia Heights Makadi Bay       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas 
dňa, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
24 hodín denne v baroch 
a reštauráciách podľa ich 
otváracej doby, reštaurácie 
Aladin, Safaga a La 
Caravane, Happy hour v 
Sun Set bare nad recepciou 
(zmrzlina a mliečne 
kokteily) 14.00-16.00 hod., 
konzumácia v a´la carte 
reštaurácii za zvýhodnené 
ceny, vstup do aquaparku, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo 

 aquapark

 šnorchlovanie

izba Dune a Lagoon

/ / /
izba v hlavnej budove

/ /

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Dune 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 869 819 869 819 869 889 949 889 889 829 889 849

zľava 25% do 31.01.2013 651,75 614,25 651,75 614,25 651,75 666,75 711,75 666,75 666,75 621,75 666,75 636,75

zľava 20% do 28.02.2013 695,20 655,20 695,20 655,20 695,20 711,20 759,20 711,20 711,20 663,20 711,20 679,20

3. osoba na prístelke 829 789 829 789 829 849 909 859 849 799 849 809

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 7-14 rokov na prístelke 509 489 509 489 509 519 549 519 519 489 519 499

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Dune 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 669 669 669 669 669 669 669 699 719 719 719 709 679 679 679 679 679 709

zľava 25% do 31.01.2013 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 501,75 524,25 539,25 539,25 539,25 531,75 509,25 509,25 509,25 509,25 509,25 531,75

zľava 20% do 28.02.2013 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 535,20 559,20 575,20 575,20 575,20 567,20 543,20 543,20 543,20 543,20 543,20 567,20

3. osoba na prístelke 639 639 639 639 639 639 639 679 689 689 689 679 649 649 649 649 649 689

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 7-14 rokov na prístelke 419 419 419 419 419 419 419 439 439 439 439 439 429 429 429 429 429 439

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži s  pozvoľ-

ným vstupom do  mora v  blízkosti koralov • 

pre priaznivcov šnorchlovania je k  dispozícii 

mólo a koralové útesy • hotelový komplex po-

stavený v  luxusnom štýle v  južnej časti Hur-

ghady • cca 15 min. od letiska v Hurghade

Vybavenie: hotel tvorí hlavná budova a ved-

ľajšie budovy so suitami a  rodinnými izbami 

• recepcia • 6 reštaurácií (orientálna, talianska, 

čínska, stredomorská, mexická, nemecká) • 6 

barov (pri bazéne, na pláži a i.) • malý detský 

aquapark • kaviareň Cafe Columbus • fresh jui-

ce bar Cafe Mocambo • diskotéka • 4 vonkajšie 

bazény • detský bazén • sauna • masáže • ja-

cuzzi • kúpele • fi tnes • tenisové kurty • stolný 

tenis • biliard • potápačské centrum

Služby za poplatok: biliard • sauna • masáže • 

kúpele • vodné športy • potápanie • internet • 

práčovňa • osvetlenie tenisových kurtov • pre-

nájom tenisových rakiet • vstup do akvaparku 

Jungle Aquapark (vrátane dopravy a all inclu-

sive cca 50 USD/osoba nad 4 roky)

Ubytovanie: 621 komfortne zariadených 

štandardných izieb s  možnosťou 1 prístelky 

(2. dieťa bez nároku na lôžko) • klimatizácia • 

kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • minibar (1 malá 

voda a nealko nápoje denne zadarmo) • tre-

zor • väčšina izieb s balkónom alebo terasou 

s výhľadom do záhrady a areálu • za poplatok 

a na vyžiadanie výhľad na bazén alebo more • 

na vyžiadanie izby pre hendikepovaných 

Pre deti: aquapark • detský bazén • detské ih-

risko • miniklub pre deti 4-12 rokov

Hotel Albatros Palace Resort       all inclusive

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany  

 šnorchlovanie

Egypt « HURGHADA « Hurghada

MOŽNOSTI OBSADENIA

ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
občerstvenie počas dňa 
(ľahké jedlá, sendviče, 
koláčiky, sladkosti, 
zmrzlina pre deti), miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje (vr. balenej vody) 
10.00-24.00 hod., fi tnes, 
tenis (s vlastnou výbavou), 
stolný tenis, volejbal, 
lehátka, slnečníky a osušky 
pri bazéne a na pláži, 
animačné programy

štandardná izba

/ / /  
(2. dieťa bez nároku na lôžko)

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

EBS228F

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 939 859 909 969 1039 969 1129 1059 1119 969 1039 989

zľava 25% do 31.01.2013 704,25 644,25 681,75 726,75 779,25 726,75 846,75 794,25 839,25 726,75 779,25 741,75

zľava 20% do 28.02.2013 751,20 687,20 727,20 775,20 831,20 775,20 903,20 847,20 895,20 775,20 831,20 791,20

3. osoba na prístelke 909 839 889 949 1019 949 1099 1029 1099 949 1019 969

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-4 roky na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 4-12 rokov na prístelke 539 509 529 559 579 559 619 589 619 559 579 559

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 709 709 709 709 779 789 789 789 849 849 849 849 849 789 789 789 789 839

zľava 25% do 31.01.2013 531,75 531,75 531,75 531,75 584,25 591,75 591,75 591,75 636,75 636,75 636,75 636,75 636,75 591,75 591,75 591,75 591,75 629,25

zľava 20% do 28.02.2013 567,20 567,20 567,20 567,20 623,20 631,20 631,20 631,20 679,20 679,20 679,20 679,20 679,20 631,20 631,20 631,20 631,20 671,20

3. osoba na prístelke 689 689 689 689 759 779 779 779 799 829 829 829 829 779 779 779 779 819

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-4 roky na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 4-12 rokov na prístelke 439 439 439 439 469 479 479 479 489 499 499 499 499 479 479 479 479 499

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri cca 400 m dlhej pieskovej 

pláži • neďaleko golfového ihriska Cascades • 

cca 53 km od letiska v Hurghade

Vybavenie: hotel celosvetovo známej siete 

hotelov Kempinski • vstupná hala s recepciou 

• spolu 7 reštaurácií a  barov (medzinárodná, 

ázijská, stredomorská, kokteil bar a i.) • bazén 

• rodinný bazén • 2 detské bazény • lenivá rie-

ka • spa centrum • vonkajšie jacuzzi • sauna • 

parné kúpele • 4 tenisové kurty • kurt na squ-

ash • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži 

(zadarmo)

Služby za  poplatok: internet • opatrovanie 

detí • služby spa centra • konferenčné služby 

• a´la carte reštaurácie

Ubytovanie: štandardná izba Lagoon view • 

individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén 

• SAT/TV • telefón • trezor • minibar (nealko-

holické nápoje zadarmo) • vysokorýchlostný 

internet (za príplatok) • ďalšie typy izieb: izba 

s výhľadom na more, junior suita, deluxe sui-

ta, prezidentská suita • na vyžiadanie izby pre 

hendikepovaných a nefajčiarske izby

Pre deti: opatrovanie detí (za poplatok) • det-

ský klub KIMO • 2 detské bazény

Hotel Kempinski Soma Bay       polpenzia

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 spa centrum

EKI228F

Egypt « HURGHADA « Soma Bay
H
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MOŽNOSTI OBSADENIA

POLPENZIA

raňajky a večera formou 
bufetu

/ /

NOVINKA

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Lagoon view 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1429 1329 1429 1329 1429 1329 1849 1749 1759 1329 1429 1469

zľava 25% do 31.01.2013 1071,75 996,75 1071,75 996,75 1071,75 996,75 1386,75 1311,75 1319,25 996,75 1071,75 1101,75

zľava 20% do 28.02.2013 1143,20 1063,20 1143,20 1063,20 1143,20 1063,20 1479,20 1399,20 1407,20 1063,20 1143,20 1175,20

3. osoba na prístelke 1359 1269 1359 1269 1359 1269 1359 1269 1359 1269 1359 1269

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 719 679 719 679 719 679 719 679 719 679 719 679

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Lagoon view 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1099 1309 1309 1309 1229 1019 1019 1019 1019 1379

zľava 25% do 31.01.2013 764,25 764,25 764,25 764,25 764,25 764,25 764,25 764,25 824,25 981,75 981,75 981,75 921,75 764,25 764,25 764,25 764,25 1034,25

zľava 20% do 28.02.2013 815,20 815,20 815,20 815,20 815,20 815,20 815,20 815,20 879,20 1047,20 1047,20 1047,20 983,20 815,20 815,20 815,20 815,20 1103,20

3. osoba na prístelke 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • polpenziu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži 

v  nádhernej scenérii hôr, púšte a  krištáľo-

vého mora • pozvoľný vstup do mora • ko-

ralový útes neďaleko • hotelový komplex 

na  ploche 140  000 m2 • cca 45 km od  juž-

nej časti Hurghady vo vyhľadávanej lokali-

te Soma Bay • hotel organizuje pravidelnú 

dopravu do Hurghady • cca 10 km od centra 

Safagy • cca 50 min. transfer z letiska v Hur-

ghade do hotela

Vybavenie: recepcia • reštaurácie (karibská, 

talianska, na  pláži so špecialitami na  grile) 

• bary (jamajský, kubánsky, lobby, večerný 

bar s  hudbou) • Aladinova kaviareň • 3 ba-

zény (1 v  zime vyhrievaný) • detský bazén 

• fitnes • aquapark (deti musia byť pod do-

zorom rodičov) • tenisový kurt • stolný tenis 

• biliard • plážový volejbal a futbal • šachy • 

amfiteáter • kúpeľné centrum • sauna • po-

tápačské centrum

Služby za poplatok: kúpeľné služby • masá-

že • jacuzzi • osvetlenie tenisových kurtov 

• služby potápačského centra • pravidel-

ná doprava do  Hurghady - Sakkaly • mini-

bar na izbe • internet • vodná fajka • čerstvý 

džús • balené nápoje

Ubytovanie: spolu 529 izieb v  peknom 

a rozľahlom areáli s karibskou atmosférou • 

izby superior: 50 m2 • klimatizácia • kúpeľňa/

WC • fén • SAT/TV • minibar (za poplatok) • 

trezor • balkón alebo terasa • na vyžiadanie 

a  za  príplatok izby deluxe (navyše výhľad 

na more) a deluxe suity (2 spálne, obývacia 

izba, súkromný bazén spoločný pre 4 suity)

Pre deti: aquapark • detský bazén • detský 

klub • detské ihrisko • animácie • detské 

menu v hlavnej reštaurácii

Hotel Caribbean World       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ALL INCLUSIVE

all inclusive

plná penzia formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas 
dňa, popoludňajší čaj/
káva, zákusky a sendviče, 
zmrzlina pre deti (v 
určenom dennom čase), 
miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje 
10.00-24.00 hod., 
aquapark, tenis, fi tnes, 
diskotéka (nápoje 
zahrnuté v all inclusive 
iba do polnoci), animačné 
programy, lehátka, 
slnečníky a osušky pri 
bazéne a na pláži

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 tobogany

 šnorchlovanie

 potápanie

EBW228F

Egypt « HURGHADA « Soma Bay 
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/ / /
(2. dieťa bez nároku na lôžko)

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 829 779 829 839 889 839 979 919 969 839 889 849

zľava 25% do 31.01.2013 621,75 584,25 621,75 629,25 666,75 629,25 734,25 689,25 726,75 629,25 666,75 636,75

zľava 20% do 28.02.2013 663,20 623,20 663,20 671,20 711,20 671,20 783,20 735,20 775,20 671,20 711,20 679,20

3. osoba na prístelke 799 759 799 799 849 799 939 879 929 799 849 819

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 489 469 489 499 519 499 559 529 549 499 519 499

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 649 649 649 649 689 689 689 689 719 749 749 749 749 689 689 689 689 739

zľava 25% do 31.01.2013 486,75 486,75 486,75 486,75 516,75 516,75 516,75 516,75 539,25 561,75 561,75 561,75 561,75 516,75 516,75 516,75 516,75 554,25

zľava 20% do 28.02.2013 519,20 519,20 519,20 519,20 551,20 551,20 551,20 551,20 575,20 599,20 599,20 599,20 599,20 551,20 551,20 551,20 551,20 591,20

3. osoba na prístelke 629 629 629 629 659 669 669 669 689 729 729 729 729 669 669 669 669 709

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 409 409 409 409 429 429 429 429 439 459 459 459 459 429 429 429 429 449

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži v novo vy-

stavanom letovisku Sahl Hasheesh • cca 22 

km od letiska v Hurghade • cca 25 km od cen-

tra Hurghady

Vybavenie: hotel len pre dospelých • vstupná 

hala s recepciou • niekoľko reštaurácií (hlavná, 

talianska, čínska, s morskými plodmi, japon-

ská) • 4 bary • bazén • bazén s morskou vodou 

• 2 malé bazény • vnútorný bazén • bazén na 

5. poschodí • SPA centrum (sauna, parné kú-

pele, jacuzzi) • fi tnes • masáže • plážový volej-

bal a futbal

Služby za poplatok: služby spa centra • masá-

že • kaderníctvo

Ubytovanie: štandardná izba s možnosťou 1 

prístelky pre dospelého • klimatizácia • kúpeľ-

ňa/WC • SAT/TV • trezor • minibar • internetové 

pripojenie • WiFi pripojenie • set na prípravu 

kávy/čaju • balkón alebo terasa s výhľadom 

do záhrady alebo čiastočným výhľadom na 

more • ďalšie typy izieb: izba superior, izba de-

luxe, suita premier, suita steam, suita jacuzzi

Premier Le Reve Hotel & Spa       ultra all inclusive

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 spa centrum

ERV228F
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MOŽNOSTI OBSADENIA

ULTRA ALL INCLUSIVE

plná penzia formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas 
dňa, miestne alkoholické 
nealkoholické nápoje 24 
hodín denne, 1x za týždeň 
možnosť večere v a´la 
carte reštaurácii podľa 
výberu (talianska, čínska, 
s morskými plodmi), 
vybrané medzinárodné 
alkoholické nápoje, fi tnes, 
plážové športy, 2x za 
týždeň transfer a vstup 
na diskotéku v Hurghade, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži

/ /

NOVINKA

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 1519 1409 1519 1409 1569 1509 1889 1839 1959 1509 1529 1409

zľava 25% do 31.01.2013 1139,25 1056,75 1139,25 1056,75 1176,75 1131,75 1416,75 1379,25 1469,25 1131,75 1146,75 1056,75

zľava 20% do 28.02.2013 1215,20 1127,20 1215,20 1127,20 1255,20 1207,20 1511,20 1471,20 1567,20 1207,20 1223,20 1127,20

3. osoba na prístelke 1479 1369 1479 1369 1529 1469 1849 1809 1919 1469 1489 1369

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1119 1149 1149 1379 1379 1379 1379 1149 1129 1079 1079 1079

zľava 25% do 31.01.2013 809,25 809,25 809,25 809,25 809,25 809,25 839,25 861,75 861,75 1034,25 1034,25 1034,25 1034,25 861,75 846,75 809,25 809,25 809,25

zľava 20% do 28.02.2013 863,20 863,20 863,20 863,20 863,20 863,20 895,20 919,20 919,20 1103,20 1103,20 1103,20 1103,20 919,20 903,20 863,20 863,20 863,20

3. osoba na prístelke 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1089 1119 1119 1359 1359 1359 1359 1119 1099 1049 1049 1049

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • ultra all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 

281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

LEN PRE 
DOSPELÝCH



205www.fi rotour.sk

Poloha: priamo pri pieskovej pláži v novo 

vystavanom letovisku Sahl Hasheesh • 

cca 14 km od Hurghady • cca 20 km od 

letiska v Hurghade

Vybavenie: luxusný hotel s krásnym vý-

hľadom na Červené more • vstupná hala 

s recepciou • 3 reštaurácie (hlavná, 2 a´la 

carte - talianska a mexická) • niekoľko 

barov • orientálna kaviareň • 3 bazény 

• detský bazén • vonkajšie jacuzzi • SPA 

centrum • fitnes • WiFi pripojenie vo ve-

rejných priestoroch (zadarmo) • tenisové 

kurty • šípky • biliard • stolný tenis

Služby za poplatok: internet na izbe 

• služby spa centra • práčovňa • konfe-

renčné služby • orientálna kaviareň • čer-

stvý džús • osvetlenie tenisových kurtov 

• kaderníctvo • opatrovanie detí

Ubytovanie: luxusne a moderne vybave-

né 2lôžkové deluxe izby s možnosťou 1 

prístelky • 2. dieťa bez nároku na lôžku, 

po príchode na recepcii je možné skúsiť 

vyžiadať 2. prístelku • klimatizácia • kú-

peľňa/WC • fén • telefón • trezor • mini-

bar • SAT/TV • balkón alebo terasa s vý-

hľadom do záhrady • ďalšie typy izieb: 

izby deluxe s výhľadom na more, supe-

rior deluxe a club deluxe

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • 

animačné programy • videohry • opatro-

vanie detí (za poplatok)

Hotel Tropitel Sahl Hasheesh       

MOŽNOSTI OBSADENIA 

ELITE ALL INCLUSIVE

Elite all inclusive

plná penzia formou 
bufetu, ľahké občerstvenie 
počas dňa, miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 24 hodín denne, 
1x za týždeň možnosť 
večere v talianskej alebo 
mexickej a´la carte 
reštaurácii, 1x denne 
balená voda na izbe, 
plážový volejbal, fi tnes, 
vonkajšie jacuzzi, tenis 
(osvetlenie za poplatok), 
bicykel, biliard, stolný tenis 
(2 hodiny/týždeň/izba), 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, plážové 
osušky

 priamo pri pláži

 plážový servis
  zadarmo

 WiFi zadarmo

 spa centrum

EHJ228F
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/ / /
(2. dieťa bez nároku na lôžko)

  ODLETY na 10/11 nocí

 • z Bratislavy

 • z Košíc

  ODLETY na 7 nocí

 • z Bratislavy

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí 30.05. 10.06. 20.06. 01.07. 11.07. 22.07. 01.08. 12.08. 22.08. 02.09. 12.09. 23.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelý na základnom lôžku 989 929 989 989 1059 989 1059 989 1019 929 989 949

zľava 25% do 31.01.2013 741,75 696,75 741,75 741,75 794,25 741,75 794,25 741,75 764,25 696,75 741,75 711,75

zľava 20% do 28.02.2013 791,20 743,20 791,20 791,20 847,20 791,20 847,20 791,20 815,20 743,20 791,20 759,20

3. osoba na prístelke 969 909 969 969 1029 969 1029 969 999 909 969 929

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 559 539 559 559 589 559 589 559 579 539 559 549

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09. 22.09. 29.09.

Počet nocí v štandardnej deluxe izbe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelý na základnom lôžku 739 739 739 739 779 779 779 779 779 779 779 779 749 739 739 739 739 799

zľava 25% do 31.01.2013 554,25 554,25 554,25 554,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 584,25 561,75 554,25 554,25 554,25 554,25 599,25

zľava 20% do 28.02.2013 591,20 591,20 591,20 591,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 623,20 599,20 591,20 591,20 591,20 591,20 639,20

3. osoba na prístelke 729 729 729 729 759 769 769 769 769 769 769 769 739 729 729 729 729 789

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR do 28.02.2013, potom 299 EUR

2. dieťa 6-14 rokov na prístelke 449 449 449 449 469 469 469 469 469 469 469 469 459 449 449 449 449 479

Cena zájazdu zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Hurghada - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • Elite all inclusive • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 

281/01 Zb.

Cena zájazdu nezahŕňa: povinné letiskové a servisné poplatky - 159 EUR/osoba nad 5 rokov • povinný rezervačný poplatok - dieťa do 2 rokov 59 EUR • vstupné vízum 20 EUR/osoba • komplexné cestovné poistenie 1,60 EUR/osoba/deň 

Ceny sú uvedené v EUR. Prípadné ďalšie fakultatívne príplatky a kalkulácie na iné typy izieb nájdete na www.fi rotour.sk.

NOVINKA



Mesto Autorizovaný predajca Adresa Telefón E - mail

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU ROYAL  Nám. Ľ. Štúra - ZNS ROKOŠ 038/760 10 20 caroyal@caroyal.sk

BANSKÁ BYSTRICA KORAL TOUR Dolná 23 048/415 60 68 - 9 koraltour@koraltour.sk

BANSKÁ BYSTRICA TRAVEL AGENT, spol. s r.o. Dolná 1 048/412 30 72 info@travelagent.sk

BANSKÁ BYSTRICA FAMIKO, spol. s r.o. Dolná 68 048/414 15 00 famiko@famiko.sk

BANSKÁ BYSTRICA AFRODITA, spol. s r.o. Dolná 17 048/415 12 22 info@ckafrodita.sk

BARDEJOV SPIRIT TRAVEL, spol. s r.o. Radničné nám. 25 054/472 62 73 spirit@spirit-travel.sk

BOJNICE PHARMAEDUCA, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 046/515 42 09 zajazdy@pharmaeduca.eu

BRATISLAVA FIRO-tour, spol. s r.o. POLUS CITY CENTER 02/321 14 999, 0911 116 010 bratislava@fi rotour.sk

BRATISLAVA PEGASUS AGENCY spol. s r.o. Mickieviczovej 3 02/524 441 90 info@pegasusagency.sk

BRATISLAVA UNITRAVEL, spol. s r.o. Račianske mýto 1C 02/444 420 77, 0908 793 260 apollo@unitravel.sk

BRATISLAVA KATKA OC Centrál 02/555 665 42, 0905 219 900 agenturakatka@stonline.sk

BRATISLAVA BEST REISEN - BEST CHOICE, spol. s r.o. Šancová 102 02/555 733 79 best@bestchoice.sk

BRATISLAVA EXTRAWELL–LMC, a.s. Dunajská 18 02/529 315 79, 526 341 47 extra.well@extrawellplus.sk 

BRATISLAVA TIMEX Jadrová 15 02/559 688 74 timex@nextra.sk

BRATISLAVA MAGIC TRAVEL, spol. s r.o. Aupark, Einsteinova 18 02/635 200 01, 635 200 04 aupark@magictravel.sk

BRATISLAVA MEDITERRAN TRAVEL, spol. s r.o. Grosslingova 9 02/638 149 13 mediterrantravel@gmail.com

BRATISLAVA SWISS TOUR, spol. s r.o. Priemyselná 8 0903 036 500, 0903 778 198 swisstour@swisstour.sk

BRATISLAVA INVIA.SK, spol. s r.o. www.invia.sk 02/206 482 20 poradca@invia.sk

BRATISLAVA TRAVEL.SK, spol. s r.o. www.travel.sk 02/338 728 35 bratislava@travel.sk

BRATISLAVA CK SK www.cksk.sk 0918 343 323 cksk@cksk.sk

BRATISLAVA AGENTÚRA ZÁJAZDY.SK, spol. s r.o. www.zajazdy.sk 0800 123 410 zajazdy@zajazdy.sk

BRATISLAVA Dovolenka24, spol. s r.o. www.dovolenka24.sk 02/449 700 24, 0918 632 867, 0910 960 129 info@dovolenka24.sk

BRATISLAVA KLIK TRAVEL Špitálska 61 0902 543 456 kliktravel@kliktravel.eu

BRATISLAVA FERIEN TOURS, spol. s r.o. Staromlynská 12 0904 579 599, 0903 724 208 ferientours@chello.sk

BRATISLAVA COM-TOUR, spol. s r.o. Dunajská 5 02/577 800 70 info@comtour.sk

BRATISLAVA pelicantravel.com, spol. s r.o. www.chimpo.sk 02/321 663 21 dovolenky@chimpo.sk

ČADCA INFORMAČNÉ CENTRUM  Hollého 1835/4 041/432 12 09, 0904 502 011, 0915 979 433 v.urbanikova@dovolenkaonline.sk

DETVA AQUA M.R.Štefánika 3186 045/545 96 96 ca.aqua@zoznam.sk

DUBNICA NAD VÁHOM VLB TRAVEL, spol. s r.o. OS Máj 1419 042/442 68 04 vlb@vlbtravel.sk

DUBNICA NAD VÁHOM CESTOVKA FLIPPER OS Máj 1420 042/442 60 17 info@cestovkafl ipper.sk

DUNAJSKÁ STREDA EXIT TRAVEL CLUB, spol. s r.o. Hlavná 4235/55 031/551 19 99 info@exittravel.sk

DUNAJSKÁ STREDA GREEN TOUR N.Jehuda Aszáda 676/7 031/551 71 27 greentourviola@stonline.sk

DUNAJSKÁ STREDA DUNA-TOUR, spol. s r.o. Korzo B. Bartóka 790 031/552 50 41 dunatour@dunatour.sk

DUNAJSKÁ STREDA NEW SABA-TOUR Alžbetinske námestie 0905 260 739 new.sabatour@gmail.com

GALANTA GITA  Šafárikova 1526 (pri BILLA) 031/780 21 06, 0915 841 961 -2 gita.b@mail.t-com.sk

GALANTA REAL   Sídlisko Jas 5 031/780 34 39, 0911 442 335 realga@stonline.sk

HLOHOVEC KARS, spol. s r.o. M.R.Štefánika 3 0907 425 611 dovolenky.hlohovec@gmail.com, info@najdovolenky.com

HLOHOVEC JANA Nám. Sv. Michala  30 033/742 21 45 jana.miklovicova@cajana.sk

HOLÍČ JANA TRAVEL Námestie mieru 1 034/651 61 08, 0948 512 704 jana@janatravel.sk

HUMENNÉ GAMA TRAVEL  Námestie Slobody 28 057/775 07 00 gama.travel@stonline.sk

HUMENNÉ ITT Ul. 1. Mája 20 057/788 01 27 ittca@stonline.sk

ILAVA TRIS Ružová 94 042/444 11 99 3s@mail.t-com.sk

KEŽMAROK MARCO POLLO.M.R.A Hviezdoslavova 2/193 052/452 36 62, 0915 841 711 marcopollo@marcopollo.sk

KOŠICE FIRO-tour, spol. s r.o. OC AUPARK 055/321 44 42, 0911 116 012 kosice@fi rotour.sk

KOŠICE BAEDEKER Žriedlová 7 055/729 89 31 - 3 monika@baedeker.sk, zajazdy@baedeker.sk

KOŠICE VIOLETT S-K, spol. s r.o. Alžbetina 26 055/694 15 89, 0903 123 999 info@violettravel.sk

KOŠICE PROGRESS, spol. s r.o. Krivá 18 055/680 63 80, 055/680 61 99 jana.hybbenova@progress.eu.sk

KOŠICE EDEN, spol. s r.o. Hlavná 70 055/622 69 22, 0905 719 240 ca@eden.sk

KOŠICE TOPAS, spol. s r.o. Hrnčiarská 12 055/625 89 69, 623 02 85 topas@topas.sk

KOŠICE TRAVEL & FLY, spol s r.o. Kováčska 57 055/671 46 61, 0917 297 675 info@travelfl y.sk

KOŠICE IQ SERVIS  Hlavná 75 055/625 55 02, 0903 630 350 oroszova@iqservis.sk

KOŠICE CK KOLUMBUS, spol s r.o. Htl. Yasmin, Tyršovo nábr. 1 055/625 44 76 zajazdy@kolumbus.sk

KOŠICE VEVA TRAVEL, spol. s r.o. Alžbetina 5 055/699 80 62, 0911 996 573 info@ckveva.sk

LEVICE ÁČKO-TRAVEL.SK Na Bašte 5 036/631 90 93 levice@acko-travel.sk

LEVICE DEKAMPO Sv. Michala 4 036/631 78 98, 0915 841 750         dekampo@mail.telekom.sk

LEVICE KOALA LEVICE  Mlynská 1 036/630 78 21, 0915 841 753 levice@koala.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ LIPTOUR, spol. s r.o. Štúrová 1036/32 044/551 41 41 zuzana@liptour.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TATRYTOUR Štúrova 7 044/562 16 35, 0905 738 591 tatrytour-lm@stonline.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TEMPO Nám. Osloboditeľov 36 044/552 67 78 ck_tempo@stonline.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ LIMIT Nám. Osloboditeľov 16 044/562 11 90, 0908 911 466 limit@limit.sk

LUČENEC LUX   Železničná 1 047/433 13 95  calux.eva@internet.sk

LUČENEC WEEKEND, spol. s r.o. Námestie Artézskych prameňov 47 047/433 14 53 weekend@stonline.sk

MALACKY POHODA M.R.Štefánika 105 034/773 10 99 pilna.l@gmail.com, ckpohoda@ckpohoda.sk

MALACKY EDEN, spol. s r.o. Radlinského 14 034/772 36 11 ckeden@stonline.sk

MARTIN STAHL REISEN, spol. s r.o. Ul. 29. Augusta 9 043/238 87 66 stahl@stahl.sk

MARTIN WALDTOUR, spol. s r.o. Námesie SNP 5 (budova Allianz) 043/422 09 34, 422 37 88 waldtour@waldtour.sk

MARTIN AVANTI TOURS Dúbravcova 3 (OD Košúty II) 043/413 18 83 avanti@enelux.sk

MICHALOVCE ZEMPLINTOUR, spol. s r.o. Gorkého 1 056/642 17 12, 0905 399 333 ck@zemplintour.sk
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MICHALOVCE PARTNER, spol. s r.o. Nám. Osloboditeľov 24 056/643 14 14, 0902 297 274 partnermichalovce@yahoo.com

MOST PRI BRATISLAVE LF TRAVEL Družstevná 915 02/459 510 67, 0903 433 549, 0915 841 970 lftravel@lftravel.sk

NITRA OLIN TOUR, spol. s r.o. Štefánikova 53 037/741 67 69, 741 02 52 olintour@compclub.sk

NITRA FUN TOUR Štefánikova 7 037/652 53 31, 0905 119 338 funtour@funtour.sk

NITRA SUN TRAVEL, spol. s r.o. Štefánikova 15 037/655 59 66-7 suntravel@suntravel.sk

NITRA KOMEXTOUR, spol. s r.o. Štefánikova 55 037/652 28 70 komextour@ba.telecom.sk

NOVÁ DUBNICA ALBA Mierové nám.11 042/443 39 12 ckalba@slovanet.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM CEPREKA Košikárska 2 032/771 04 16 cepreka@cepreka.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM SLOVKURORT, spol. s r.o. J. Gábriša 2535/10A 032/771 90 16 - 7 slovkurort@slovkurort.sk

NOVÉ ZÁMKY SLOVTURIST Komárňanská 16 035/640 30 90, 644 92 51 slovturist@stonline.sk

NOVÉ ZÁMKY ATLAS Komárňanská 8 035/640 42 00 atlas.ca@pobox.sk

PARTIZÁNSKE PETRAVEL Februárova 153/3 0911 343 334 info@petravel.sk

PIEŠŤANY CLUB TRAVEL, spol. s r.o.. Winterova 5949/636 033/773 33 41 - 2 c-travel@nextra.sk

PIEŠŤANY MAR TRAVEL  Nám. Slobody 10 0915 841 778 martravel@mar.sk

PIEŠŤANY CENTRUM, spol. s r.o. Nám. Slobody 4 033/773 07 22, 0905 403 610 ckcentrum@ckcentrum.sk

PEZINOK LF TRAVEL OC PLUS, Holubyho 28 033/650 53 02, 0915 841 996 pezinok.lftravel@gmail.com

PEZINOK LOTUS TRAVEL Meisslova 6 033/640 53 94, 0905 248 682 katka.svitanova@lotustravel.sk, info@lotustravel.sk

POPRAD DARNE Nám. Sv. Egídia 95 052/772 15 11, 788 61 41 darne@darne.sk

POPRAD FAMILY, spol. s r.o. Partizánska 677/17 052/772 37 40, 788 52 31 ckfamily@ckfamily.sk

POPRAD LG TRADE, spol. s r.o. Zdravotnícka 2 0918 663 229, 052/772 23 22 agency@lgtrade.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA E-TOURS, spol. s r.o. Dom služieb Stred 39 042/426 09 90, 0903 271 854 etours@stonline.sk 

PREŠOV IBIS (STEX, spol. s r.o..) Hlavná 78  051/772 51 06, 0915 841 762 ibis@ibistravel.sk

PREŠOV FRANKA-TOUR Hlavná 79 051/772 20 67 ckfranka@ckfranka.sk

PREŠOV TATRAGRAND Námestie legionárov 5 051/772 11 33 tatragrand@tatragrand.sk

PRIEVIDZA EASYTRAVEL, spol. s r.o. OD Vtáčnik, Moyzesa 1 046/542 57 40 info@easytravelonline.sk

PRIEVIDZA REAL TRAVEL, spol. s r.o. A. Hlinku 459/20 046/543 90 78, 0918 294 744 real@realtravel.sk

PRIEVIDZA JUKO, spol. s r.o. Nám. Slobody 4 046/542 50 12 jukock@jukock.sk

PRIEVIDZA PANORAMA A. Hlinku 46 046/542 78 19, 0915 841 725 capanorama@gmail.com

PRIEVIDZA GLOBUS Nám. Slobody 22 (hotel Hviezda) 046/544 15 51 globus.ca@mail.telekom.sk

RAJEC NATURE TEAM Námestie SNP 23 041/542 47 35 naturateam@naturateam.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA - TOUR  Hlavné nám. 5 047/581 17 37, 0907 887 210 ckmedia@stonline.sk

ROŽŇAVA ALBATROS TOUR Čučmianska dlhá 3 058/732 97 20 ca-albatrostour@stonline.sk

RUŽOMBEROK PALMA, spol. s r.o. Mostová 24 044/432 30 92, 430 45 90 capalma@capalma.sk

RUŽOMBEROK SIRIUS, spol. s r.o. Nám. Slobody 7 044/430 00 49 casirius@casirius.sk

SENEC BITTNER Travel, spol. s r.o. Lichnerova 19 02/459 272 82, 0905 624 509 bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA HELLAS TRAVEL, spol. s r.o. J. Kráľa 739 034/654 64 54, 0944 104 333 hellastravel@hellastravel.sk

SENICA ÁČKO-TRAVEL.SK Štefánikova 726 034/654 44 44 senica@acko-travel.sk

SENICA SIESTATOUR J. Kráľa 730 034/651 72 72, 0903 465 993 batkova@siestatour.sk

SEREĎ VEMA REAL M. R. Štefánika 1152 031/789 44 14 vemareal@vemareal.sk

SEREĎ WORLD WIDE TRAVEL M.R. Štefánika 30 031/778 22 11, 0905 414 663 ckwwtravel@gmail.com

SKALICA AMA TRAVEL, spol. s r.o. Námestie Slobody 32 034/660 0 24, 0908 723 647 info@amatravel.sk, amatravel@amatravel.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GWA, spol. s r.o Letná 47 053/42 99 462 cestovka@gwa.sk

STARÁ ĽUBOVŇA DJK TOUR, spol. s r.o. Popradská 6 052/432 66 20  - 1 djk@djk.sk 

STARÁ ĽUBOVŇA CORADO, spol. s r.o. Levočská 3 052/432 48 18, 0905 905 798 corado@slnet.sk, coradosla@gmail.com

STUPAVA VIA  Hlavná 573/15 02/659 343 16 via@viastupava.sk

STROPKOV EUROTOUR, spol. s r.o. Hlavná 52 054/742 25 09, 0915 841 764 eurotour@stonline.sk

ŠAĽA REAL   Hlavná 44 031/771 70 35 realsa@stonline.sk

ŠAĽA WORLD WIDE TRAVEL Hlavná 45 031/782 20 00, 0915 731 346 ckwwtravel@gmail.com

ŠAĽA AG Z-TRAVEL Hlavná 3 031/701 23 72, 0948 522 034 info@agz-travel.sk

ŠAMORÍN JACOB REISEN, spol. s r.o. Gazdovský rad 39/B 031/562 79 11 jacobreisen@jacob-reisen.com

ŠTÚROVO KING TOURS Hlavná 10 036/751 05 30 agentura@kingtours.sk

TOPOĽČANY HELAS Obchodné centrum JUH 038/532 53 77 helas@e-cestovka.sk

TREBIŠOV AGI  M.R.Štefánika 1632/ 39 056/668 57 10, 0905 696 062 ca.agi@orangemail.sk

TREBIŠOV KAMELOT M.R.Štefánika 176 056/672 66 19, 0915 895 642 kamelot@kamelot.sk

TRENČÍN FIRO-tour, spol. s r.o. OC Laugaricio 032/658 50 93, 0911 116 009 trencin@fi rotour.sk

TRENČÍN PEGAS TOUR, spol. s r.o. Mierové nám. 23 032/744 60 81, 744 44 80 predaj@pegastour.sk

TRNAVA PRIMA  TOUR  Divadelná 1 033/551 48 77 primatour@primatour.sk

TRNAVA HELL TOUR, spol. s r.o. Radlinského 1/C 033/551 13 52 helltour@stonline.sk, helltour@helltour.sk

TRNAVA DEL MAR Veterná 33 033/551 27 33 delmar@delmar.sk

TRNAVA BELLA TOUR Š.C.Parráka 19 0905 477 921 bella.tour3@gmail.com 

TRNAVA SCHWARZ SYSTEMS & SERV. spol. s r.o. Trojičné námestie 9 033/593 68 56 re.travel@schwarz.sk

TRNAVA BARCA TOURS, spol. s r.o. Trojičné námestie 9 033/551 18 57 lastminute@dovolenka.net

ZEMIANSKE SADY FRIENDS TRAVEL Zemianske Sady 171 0917 810 126 peter.kobelar@gmail.com

ZVOLEN KATKA Trhova 1 045/532 67 27, 0905 219 900 agenturakatka@stonline.sk

ZVOLEN GLOBAL TOUR Nám.Slobody 2013 045/540 25 81 globaltour@globaltour.sk

ŽILINA FIRO-tour, spol. s r.o. OC AUPARK 041/321 44 43, 0911 116 013 zilina@fi rotour.sk

ŽILINA OSTTOUR  Pivovarská 4 041/562 28 67, 562 63 20 osttour@osttour.sk

ŽILINA TO SMART Národná 3 041/500 32 54 tosmart@tosmart.sk

ŽILINA AQUA TOUR J. Vuruma 144 041/562 50 57 aquatour@isternet.sk

www.fi rotour.sk
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Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťa-

hujú na všetky zájazdy, pobyty a iné obdob-

né služby cestovného ruchu organizované 

cestovnou kanceláriou FIRO-tour, s.r.o., so 

sídlom: Obchodná 12, 811 06 Bratislava, IČO: 

36 356 441, zapísanou v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, 

vložka č. 40425/B (ďalej len cestovná kan-

celária FIRO-tour).Všeobecné zmluvné pod-

mienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 

o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), ktorú 

cestovná kancelária FIRO-tour uzatvára s ob-

jednávateľom zájazdu.

1. Účastníci, vznik a  obsah zmluvného 

vzťahu

1.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu zalo-

ženého Zmluvou sú cestovná kancelária 

FIRO-tour a objednávateľ zájazdu (ďalej len 

objednávateľ).

1.2. Objednávateľom je predovšetkým osoba, 

ktorá podpísala Zmluvu s cestovnou kance-

láriou FIRO-tour. V  mene maloletých detí 

a iných fyzických osôb, ktoré majú zákonné-

ho zástupcu, podpisuje Zmluvu ich zákonný 

zástupca. Pre posúdenie veku objednávateľa 

je rozhodujúci jeho vek k  poslednému dňu 

zájazdu alebo poskytovania inej služby ces-

tovného ruchu.

1.3. Objednávateľom je aj každá fyzická oso-

ba, v prospech ktorej bola Zmluva uzavretá 

(fyzická osoba, ktorá je uvedená v  Zmluve, 

hoci nepodpísala Zmluvu). Taká fyzická 

osoba je zo Zmluvy oprávnená a  povinná 

okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Súhlas 

môže byť prejavený výslovne alebo iným 

spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, 

napríklad nastúpením na zájazd.

1.4. Ak je objednávateľov viac a  zo Zmluvy, 

týchto všeobecných zmluvných podmienok, 

všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo z povahy práva alebo povinnosti nevy-

plýva niečo iné, sú objednávatelia oprávnení 

a povinní zo Zmluvy spoločne a nerozdielne.

1.5. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom 

jej uzavretia. Cestovná kancelária FIRO-tour 

môže uzavrieť zmluvu sama alebo v zastú-

pení svojím splnomocneným zástupcom.

1.6. Ak Zmluva neobsahuje osobitnú úpravu, 

obsah zmluvného vzťahu ňou založeného 

sa spravuje týmito všeobecnými zmluvný-

mi podmienkami, katalógom, cenníkom, 

dodatočnými ponukami cestovnej kance-

lárie FIRO-tour, osobitnými podmienkami 

a  informáciami odovzdanými objednávate-

ľovi pri uzavretí Zmluvy, ako aj príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Cena zájazdu

2.1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou dojed-

nanou medzi cestovnou kanceláriou FIRO-

-tour a objednávateľom. Záväzná dohodnu-

tá cena zájazdu je uvedená v Zmluve. Nároky 

na  zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred 

uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné 

uplatňovať dodatočne.

2.2. Cena zájazdu zahŕňa leteckú dopravu, 

transfer z  letiska na  miesto pobytu 

a  späť, ubytovanie a  stravovanie 

podľa výberu objednávateľa, služby 

delegáta a  poistenie proti úpadku 

cestovnej kancelárie FIRO-tour, ak 

v popise zájazdu nie je uvedené inak.

2.3. Cena zájazdu nezahŕňa povinné 

poplatky (napr. letiskové a  bezpeč-

nostné poplatky, miestne servisné poplatky, 

palivové príplatky) a  nepovinné poplatky 

(napr. poplatok za  komplexné cestovné 

poistenie, poplatky za  fakultatívne služby, 

ostatné poplatky za  služby spojené so zá-

jazdom), ak v popise zájazdu nie je uvedené 

inak.

2.4. Objednávateľ môže pri uzavretí Zmluvy 

uzavrieť aj poistnú zmluvu, predmetom 

ktorej je cestovné poistenie na  cestu a  po-

byt, vrátane možnosti poistiť sa pre prípad 

odstúpenia od  Zmluvy z  dôvodu choroby 

a  nehody (t.j. poistenie pre prípad storna 

zájazdu). Poistný vzťah v  takom prípade 

vzniká výlučne medzi príslušnou poisťovňou 

a objednávateľom.

2.5. Cestovná kancelária FIRO-tour je opráv-

nená jednostranným úkonom zvýšiť cenu 

zájazdu v prípade, že dôjde k:

2.5.1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane 

cien pohonných látok,

2.5.2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, 

napríklad letiskových poplatkov, ktoré sú 

zahrnuté v cene zájazdu,

2.5.3. zmene kurzu eura použitého na určenie 

ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak 

k  tomuto zvýšeniu dôjde do  21. dňa pred 

začatím zájazdu.

2.6. Ak k uvedeným zmenám dôjde do 21. dňa 

pred začatím zájazdu, je cestovná kancelária 

FIRO-tour oprávnená jednostranne zvýšiť 

cenu zájazdu uvedenú v  Zmluve v  rozsahu 

zodpovedajúcom percentuálnemu zvýšeniu 

platby podľa bodu 2.5.1. alebo 2.5.2. týchto 

všeobecných zmluvných podmienok oproti 

platbe premietnutej do ceny zájazdu. V prí-

pade zmeny kurzu eura (bod 2.5.3. týchto 

všeobecných zmluvných podmienok) je 

cestovná kancelária FIRO-tour oprávnená 

jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú 

v  Zmluve v  rozsahu zodpovedajúcom per-

centuálnej výške zmeny kurzu.

2.7. Písomné oznámenie o  zvýšení ceny 

zájazdu sa musí objednávateľovi odoslať 

najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak 

cestovnej kancelárii FIRO-tour nevzniká 

právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

3. Platobné podmienky

3.1. Cestovná kancelária FIRO-tour má právo 

na  zaplatenie dohodnutej ceny zájazdu 

a  prípadných ďalších poplatkov spojených 

so zájazdom pred začatím zájazdu. Objed-

návateľ má právo na  poskytnutie zmluvne 

dohodnutých služieb len po úplnom zapla-

tení dohodnutej ceny zájazdu a prípadných 

ďalších poplatkov spojených so zájazdom.

3.2. Ak nie je medzi cestovnou kanceláriou FI-

RO-tour a objednávateľom písomne dohod-

nuté inak, objednávateľ je povinný zaplatiť 

dohodnutú cenu zájazdu a  prípadné ďalšie 

poplatky spojené so zájazdom nasledovne:

3.2.1. preddavok vo výške najmenej 50% 

z  dohodnutej ceny zájazdu pri podpísaní 

Zmluvy objednávateľom, zostávajúcu časť 

dohodnutej ceny zájazdu a prípadné ďalšie 

poplatky spojené so zájazdom najneskôr 30 

dní pred začatím zájazdu,

3.2.2. ak má byť Zmluva uzavretá v  lehote 

kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, celú 

dohodnutú cenu zájazdu a  prípadné ďalšie 

poplatky spojené so zájazdom pri podpísaní 

Zmluvy objednávateľom,

3.2.3. ak je predmetom Zmluvy obstaranie 

služieb cestovného ruchu na  vyžiadanie 

objednávateľa, preddavok vo výške požado-

vanej cestovnou kanceláriou FIRO-tour v zá-

vislosti od  termínu zájazdu, najmenej však 

50% z  ceny služieb, pri predložení žiadosti 

objednávateľa, zostávajúcu časť do  3 dní 

po  potvrdení obstarania služieb cestovnou 

kanceláriou FIRO-tour. Ak cestovná kan-

celária FIRO-tour oznámi objednávateľovi 

nemožnosť obstarania služieb, bezodkladne 

mu vráti zaplatený preddavok.

3.3. Ak sa objednávateľ dostane do omeška-

nia so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu, 

preddavku na  ňu alebo prípadných ďalších 

poplatkov spojených so zájazdom, je cestov-

ná kancelária FIRO-tour oprávnená odstúpiť 

od  Zmluvy a  požadovať od  objednávateľa 

zaplatenie stornopoplatku v súlade s týmito 

všeobecnými zmluvnými podmienkami.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. K základným právam objednávateľa patrí:

4.1.1. právo na  riadne poskytnutie zmluvne 

dohodnutých a zaplatených služieb,

4.1.2. právo vyžadovať od  cestovnej kance-

lárie informácie o  všetkých skutočnostiach, 

ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a za-

platených služieb,

4.1.3. právo byť v  dohodnutých alebo záko-

nom stanovených lehotách informovaný 

o  všetkých prípadných zmenách týkajúcich 

sa zmluvne dohodnutých a  zaplatených 

služieb,

4.1.4. právo obdržať najneskôr 7 dní pred 

začatím zájazdu ďalšie písomné podrobné 

informácie o  všetkých skutočnostiach, kto-

ré sú pre objednávateľa dôležité a  ktoré sú 

cestovnej kancelárii FIRO-tour známe, ak nie 

sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu, 

ktorý bol objednávateľovi odovzdaný,

4.1.5. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu 

odstúpiť od  Zmluvy v  súlade s  týmito vše-

obecnými zmluvnými podmienkami a  vše-

obecne záväznými právnymi predpismi,

4.1.6. právo písomne oznámiť cestovnej 

kancelárii FIRO-tour pred začatím zájazdu, 

že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná 

osoba uvedená v  oznámení. Objednávateľ 

tak môže urobiť len v  lehote do 8 dní pred 

začatím zájazdu, inak jeho právo zaniká. 

Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie 

a  podpis nového objednávateľa, že súhlasí 

so Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté pod-

mienky účasti na zájazde. Dňom doručenia 

oznámenia cestovnej kancelárii FIRO-tour 

sa v  ňom uvedená osoba stáva objednáva-

teľom. Pôvodný objednávateľ a nový objed-

návateľ sú povinní spoločne a  nerozdielne 

zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a  prípad-

né ďalšie poplatky spojené so zájazdom 

a uhradiť náklady, ktoré cestovnej kancelárii 

FIRO-tour vznikli v  súvislosti so zmenou 

objednávateľa. Zmena rezervácie zo strany 

objednávateľa bude vykonaná v  prípade, 

že túto zmenu bude možné realizovať, a to 

za  paušálny poplatok 30 EUR za  1 zmenu/

osoba. Ide napr. o  zmenu termínu, mena, 

miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb 

a dopravy.

4.1.7. právo na  reklamáciu nedostatkov 

zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb 

a jej vybavenie v súlade s týmito všeobecný-

mi zmluvnými podmienkami a  všeobecne 

záväznými právnymi predpismi,

4.1.8. právo na  ochranu osobných údajov 

uvedených v  Zmluve a  v  ďalších dokladoch 

spojených so zájazdom. Cestovná kancelária 

FIRO-tour preto odporúča, aby objednávateľ 

oznámil svojim blízkym osobám presnú 

adresu miesta pobytu, prípadne ďalšie ne-

vyhnutné informácie, nakoľko tieto im zo 

strany FIRO-tour v záujme ochrany osobných 

údajov objednávateľa nebudú poskytnuté.

4.2. K  základným povinnostiam objednáva-

teľa patrí:

4.2.1. povinnosť poskytnúť cestovnej kance-

lárii FIRO-tour súčinnosť, ktorá je potrebná 

k riadnemu obstaraniu a poskytnutiu zmluv-

ne dohodnutých a  zaplatených služieb, 

predovšetkým pravdivo a  úplne uviesť po-

žadované údaje v Zmluve a v ďalších dokla-

doch spojených so zájazdom, bezodkladne 

oznámiť a  preukázať zmeny týchto údajov 

a  predložiť doklady požadované cestovnou 

kanceláriou FIRO-tour,

4.2.2. povinnosť nahlásiť účasť cudzích štát-

nych príslušníkov,

4.2.3. povinnosť oznámiť cestovnej kancelárii 

FIRO-tour iné špecifi cké skutočnosti, ktoré 

môžu mať vplyv na  účasť objednávateľa 

na zájazde,

4.2.4. povinnosť oznámiť v  lehote určenej 

cestovnou kanceláriou FIRO-tour svoje sta-

novisko k návrhu zmeny Zmluvy,

4.2.5. povinnosť riadne, včas a v celom rozsa-

hu zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a  prí-

padné ďalšie poplatky spojené so zájazdom 

a preukázať ich zaplatenie dostatočne preu-

kazným dokladom,

4.2.6. povinnosť prevziať od  cestovnej kan-

celárie FIRO-tour doklady potrebné pre čer-

panie zmluvne dohodnutých a zaplatených 

služieb (pokyny na  cestu, letenky, voucher 

a  pod.), riadne ich skontrolovať a  riadiť sa 

nimi,

4.2.7. povinnosť dostaviť sa v  stanovenom 

čase na stanovené miesto zrazu so všetkými 

potrebnými dokladmi,

4.2.8. povinnosť mať u  seba po  celý čas zá-

jazdu platný cestovný doklad, vízum a ďalšie 

potrebné doklady, 

4.2.9. povinnosť dodržiavať po  celý čas zá-

jazdu pokyny sprievodcu, delegáta alebo 

iného povereného zástupcu cestovnej kan-

celárie FIRO-tour,

4.2.10. povinnosť dodržiavať po  celý čas zá-

jazdu colné, pasové, dopravné, bezpečnost-

né, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne 

záväzné právne predpisy štátov, do ktorých 

cestuje,

4.2.11. povinnosť počínať si po  celý čas zá-

jazdu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na  majetku cestovnej kancelárie FIRO-tour, 

ani ku škodám ani inej ujme na  zdraví, 

osobnosti a  majetku ostatných účastníkov 

zájazdu, dodávateľov zmluvne dohodnutých 

služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne po-

dozrenie, že objednávateľ by mohol ohroziť 

alebo poškodiť život alebo zdravie iných 

účastníkov zájazdu alebo tretích osôb, je 

povinný na výzvu cestovnej kancelárie FIRO-

-tour bezodkladne, najneskôr do  začiatku 

zájazdu, predložiť lekárske potvrdenie, 

z ktorého nepochybne vyplýva, že také ohro-

zenie alebo poškodenie nespôsobí.

4.3. Objednávateľ, ktorý poruší povinnosť 

podľa bodu 4.2. týchto všeobecných 

zmluvných podmienok, nemá právo na po-

skytnutie zmluvne dohodnutých služieb, 

ktorých poskytnutie nie je v  dôsledku ta-

kého porušenia právne alebo inak možné. 

Ak v  dôsledku porušenia takej povinnosti 

vznikli cestovnej kancelárii FIRO-tour nákla-

dy alebo iná škoda, má voči objednávateľovi 

právo na ich náhradu. V prípade závažného 

porušenia povinnosti podľa bodov 4.2.8., 

4.2.9., 4.2.10. alebo 4.2.11. týchto všeobec-

ných zmluvných podmienok počas trvania 

zájazdu je cestovná kancelária FIRO-tour 

oprávnená vylúčiť objednávateľa zo zájazdu 

(odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k nevyčerpa-

ným službám).

5. Zmena a  zrušenie Zmluvy, stornopo-

platky

5.1. Ak je cestovná kancelária FIRO-tour núte-

ná pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú 

podmienku Zmluvy, písomne navrhne ob-

jednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrho-

vaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny 

zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. 

Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so 

zmenou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy 

odstupuje bez zaplatenia stornopoplatku. 

Objednávateľ musí svoje rozhodnutie pí-

somne oznámiť cestovnej kancelárii FIRO-

-tour v lehote určenej cestovnou kanceláriou 

FIRO-tour v  návrhu zmeny Zmluvy, inak 

platí, že s  navrhovanou zmenou Zmluvy 

súhlasí.

5.2. Za zmenu podstatnej podmienky Zmluvy, 

ktorá odôvodňuje postup podľa bodu 5.1. 

týchto všeobecných zmluvných podmienok, 

sa nepovažuje zmena leteckého dopravcu, 

zmena typu lietadla, zmena letovej trasy, 

času a doby trvania letu. Cestovná kancelária 

FIRO-tour si vyhradzuje právo jednostranne 

rozhodnúť o uvedených zmenách s násled-

ným oznámením zmeny objednávateľovi.

5.3. V  zvláštnych prípadoch je nevyhnutné 

ubytovať objednávateľa v inom ubytovacom 

zariadení alebo obstarať náhradné plnenie 

iných služieb bez ohľadu na  lehotu do  za-

čatia zájazdu. Cestovná kancelária FIRO-tour 

obstará v  takom prípade poskytnutie ná-

hradných služieb v podobnom alebo vyššom 

štandarde na celý zájazd alebo jeho časť.

5.4. Prvý a  posledný deň zájazdu sú určené 

predovšetkým na  dopravu, transfer a  pri-

hlásenie, resp. odhlásenie v  ubytovacom 

zariadení; lety môžu v  niektorých prípa-

doch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer 

zabezpečí na  druhý deň zájazdu. Podľa 

medzinárodných zvyklostí sú klienti v  deň 

príchodu ubytovaní najskôr o  14 hodine 

a  v  deň odchodu musia opustiť izby do  12 

hodiny (v  niektorých ubytovacích zariade-

niach už do  10 hodiny). Včasný príchod či 

neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu 

používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie 

je možné posudzovať ani reklamovať ako 

zmenu alebo skrátenie zájazdu.

5.5. Ak objednávateľ navrhne cestovnej kan-

celárii FIRO-tour zmenu podmienok Zmluvy 

a  nejde o  zmenu podľa bodu 4.1.6. týchto 

všeobecných zmluvných podmienok, je 

cestovná kancelária FIRO-tour, v prípade, že 

návrhu vyhovie, oprávnená uplatniť voči ob-

jednávateľovi právo na  náhradu preukáza-

teľne vynaložených nákladov, ktoré jej v dô-

sledku zmeny podmienok Zmluvy vznikli.

5.6. Cestovná kancelária FIRO-tour má právo 

pred začatím zájazdu písomne odstúpiť 

od  Zmluvy len z  dôvodu zrušenia zájazdu 

alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohod-

nutej povinnosti objednávateľom.

  0911/116 009, 010, 012 alebo 013208VŠ
EO

BE
CN

É 
PO

D
M

IE
N

KY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY



5.7. Cestovná kancelária FIRO-tour si vyhra-

dzuje právo zrušiť zájazd:

5.7.1. ak do 20 dní pred začatím zájazdu nie 

je dosiahnutý minimálny počet účastníkov 

zájazdu uvedený v katalógu cestovnej kan-

celárie FIRO-tour,

5.7.2. kedykoľvek pred začatím zájazdu v dô-

sledku neodvrátiteľných udalostí, ktorým 

nie je možné zabrániť ani pri vynaložení 

všetkého úsilia, ktoré možno od  cestovnej 

kancelárie FIRO-tour rozumne požadovať.

5.8. Objednávateľ má právo pred začatím zá-

jazdu písomne odstúpiť od Zmluvy:

5.8.1. bez udania dôvodu,

5.8.2. ak nesúhlasí s návrhom zmeny Zmluvy 

podľa bodu 5.1. týchto všeobecných zmluv-

ných podmienok, v  lehote určenej cestov-

nou kanceláriou FIRO-tour v návrhu zmeny 

Zmluvy,

5.8.3. z  dôvodu porušenia povinnosti ces-

tovnej kancelárie FIRO-tour vyplývajúcej 

zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzného 

právneho predpisu.

5.9. V  prípadoch podľa bodov 5.8.2. a  5.8.3. 

týchto všeobecných zmluvných podmienok 

je cestovná kancelária FIRO-tour povinná 

vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu zá-

jazdu a prípadné ďalšie zaplatené poplatky 

spojené so zájazdom do  8 dní po  doručení 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

5.10. Ak nie je dôvodom odstúpenia objed-

návateľa od  Zmluvy porušenie povinnosti 

cestovnej kancelárie FIRO-tour, ktoré sú 

určené Zmluvou alebo všeobecne záväzným 

právnym predpisom a nejedná sa ani o prí-

pad podľa bodu 5.8.2. týchto všeobecných 

zmluvných podmienok, alebo ak cestovná 

kancelária FIRO-tour odstúpi od  Zmluvy 

z  dôvodu porušenia povinnosti objednáva-

teľom, je objednávateľ povinný zaplatiť ces-

tovnej kancelárii FIRO-tour stornopoplatok, 

ktorý má právnu povahu zmluvnej pokuty.

 

5.11. Cenou zájazdu sa na  účely výpočtu 

stornopoplatku rozumie výsledná celková 

cena zájazdu uvedená v  Zmluve, vrátane 

všetkých povinných a  nepovinných poplat-

kov spojených so zájazdom, a to aj v prípade, 

ak nie sú súčasťou ceny zájazdu podľa bodu 

2.3. týchto všeobecných zmluvných podmie-

nok, s  výnimkou poistného za  komplexné 

cestovné poistenie.

5.12. Na  určenie počtu dní pre výpočet stor-

nopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým na-

stávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento 

deň sa tiež započítava do rozhodného počtu 

dní. Do rozhodného počtu dní sa nezapočí-

tava deň odchodu, odletu alebo nástupu 

na zájazd.

5.13. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd bez 

predchádzajúceho odstúpenia od  Zmluvy, 

je povinný zaplatiť stornopoplatok vo výške 

100 % z  ceny zájazdu + poistné. Cestovná 

kancelária FIRO-tour má v  takom prípade 

voči objednávateľovi popri práve na zaplate-

nie stornopoplatku aj právo na náhradu ško-

dy, ktorá jej v dôsledku uvedeného vznikla. 

To isté platí v prípade, ak objednávateľ ne-

môže nastúpiť na zájazd pre porušenie svojej 

povinnosti.

5.14. Cestovná kancelária FIRO-tour je opráv-

nená použiť fi nančné prostriedky, zapla-

tené objednávateľom na  dohodnutú cenu 

zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené 

so zájazdom, na  uspokojenie svojho práva 

na zaplatenie stornopoplatku. Ak je storno-

poplatok nižší ako suma týchto fi nančných 

prostriedkov, je cestovná kancelária FIRO-

-tour povinná bezodkladne vrátiť ich zosta-

tok objednávateľovi. Ak je stornopoplatok 

vyšší, je objednávateľ povinný bezodkladne 

zaplatiť vzniknutý rozdiel cestovnej kancelá-

rii FIRO-tour. Cestovná kancelária FIRO-tour 

je takisto oprávnená osobitným písomným 

prejavom vôle (stornovacím protokolom) 

započítať svoju pohľadávku voči objed-

návateľovi zájazdu na  zaplatenie storno-

poplatku s  pohľadávkou objednávateľa 

zájazdu na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu 

a prípadných ďalších poplatkov spojených so 

zájazdom.

6. Reklamačné podmienky

6.1. Ak počas zájazdu nie je zmluvne dohod-

nutá služba poskytnutá objednávateľovi 

riadne alebo včas, je cestovná kancelária 

FIRO-tour povinná bezodkladne urobiť také 

opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak 

pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť 

inak ako prostredníctvom služieb nižšej kva-

lity, než sú dohodnuté v Zmluve, je cestovná 

kancelária FIRO-tour povinná vrátiť objed-

návateľovi rozdiel ceny medzi poskytnutými 

a zmluvne dohodnutými službami.

6.2. Ak sa počas zájazdu zistí, že objedná-

vateľovi nemožno poskytnúť ubytovanie 

v zmluvne dohodnutom ubytovacom zaria-

dení a je mu poskytnuté náhradné ubytova-

nie v podobnom alebo vo vyššom štandarde, 

pričom lokalita nie je smerodajná, znáša 

cestovná kancelária FIRO-tour zvýšené ná-

klady na ubytovanie. Ak je objednávateľovi 

poskytnuté náhradné ubytovanie v  nižšom 

štandarde, je cestovná kancelária FIRO-tour 

povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny 

medzi poskytnutým a  zmluvne dohodnu-

tým ubytovaním.

6.3. Objednávateľ berie na  vedomie, že ces-

tovná kancelária FIRO-tour nemá vplyv 

na  rozdeľovanie sedadiel v  lietadle ani 

na  rozdeľovanie izieb v  ubytovacom za-

riadení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii 

príslušného leteckého dopravcu, resp. pre-

vádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto 

skutočnosti preto nie je možné reklamovať 

ako nedostatok zmluvne dohodnutých 

služieb.

6.4. V  prípade výskytu nedostatkov zmluvne 

dohodnutých služieb vzniká objednávateľo-

vi právo na reklamáciu. Objednávateľ uplat-

ní právo na odstránenie chybne poskytnutej 

služby bez zbytočného odkladu, a to priamo 

na mieste u dodávateľa služby alebo u pove-

reného zástupcu cestovnej kancelárie FIRO-

-tour tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá 

náprava. Zástupca cestovnej kancelárie FI-

RO-tour je povinný v rámci svojej kompeten-

cie rozhodnúť o uplatnenom práve ihneď.

6.5. Poverený zástupca cestovnej kancelárie 

FIRO-tour alebo dodávateľ služby spíše s ob-

jednávateľom písomný záznam o uplatnení 

práva podľa bodu 6.4. týchto všeobecných 

zmluvných podmienok s  označením zá-

jazdu a  osoby uplatňujúcej uvedené právo. 

Záznam podpíše zástupca cestovnej kan-

celárie FIRO-tour alebo dodávateľ služby 

a objednávateľ, pričom objednávateľ obdrží 

jeden rovnopis záznamu. Takto potvrdený 

záznam je objednávateľ povinný predložiť 

pri reklamácii v  cestovnej kancelárii FIRO-

-tour.

6.6. Svoje právo z  reklamácie musí objedná-

vateľ písomne uplatniť v  cestovnej kance-

lárii FIRO-tour bezodkladne, najneskôr však 

do  troch mesiacov od  skončenia zájazdu, 

inak jeho právo zaniká. Všetky reklamácie 

podané v súlade s uvedenými podmienkami 

je cestovná kancelária FIRO-tour povinná 

vybaviť písomnou formou, a  to najneskôr 

do 30 dní od prijatia reklamácie.

6.7. Ak objednávateľ bez porušenia povinnosti 

cestovnej kancelárie FIRO-tour nevyčerpal 

niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb, 

nemá voči cestovnej kancelárii FIRO-tour 

právo na  vrátenie zaplatenej ceny zájazdu 

ani jej časti, právo na  zľavu z  ceny zájazdu 

ani žiadne iné obdobné zodpovednostné 

právo. To isté platí v  prípade, ak objedná-

vateľ nemohol čerpať niektorú zo zmluvne 

dohodnutých služieb pre porušenie svojej 

povinnosti.

6.8. Ak sa bez porušenia povinnosti ces-

tovnej kancelárie FIRO-tour nenaplnili 

mimozmluvné očakávania objednávateľa 

(napr. ak nemohol využiť možnosť kúpania 

pre studené more), nemá voči cestovnej 

kancelárii FIRO-tour právo na  vrátenie za-

platenej ceny zájazdu ani jej časti, právo 

na  zľavu z  ceny zájazdu ani žiadne iné ob-

dobné zodpovednostné právo.

6.9. Cestovná kancelária FIRO-tour nijako ne-

zodpovedá za  nedostatky služieb, ktorých 

obstaranie nebolo predmetom Zmluvy 

(najmä služieb, ktorých poskytnutie si ob-

jednávateľ sám objednal u prevádzkovateľa 

ubytovacieho zariadenia alebo u inej osoby).

6.10. Práva, ktoré objednávateľovi prípadne 

vznikli z  porušenia povinnosti cestovnej 

kancelárie FIRO-tour a ktoré môžu byť uspo-

kojené z  uzavretého komplexného cestov-

ného alebo iného poistenia, objednávateľ 

uplatní u  príslušnej poisťovne. Ich uspoko-

jením zanikajú zodpovedajúce práva objed-

návateľa voči cestovnej kancelárii FIRO-tour.

6.11. Práva, ktoré objednávateľovi prípadne 

vznikli z dôvodov, že mu bol proti jeho vôli 

odmietnutý nástup do  lietadla, že bol jeho 

let zrušený alebo má meškanie, a ktoré mu 

z týchto dôvodov priznáva Nariadenie Európ-

skeho parlamentu a  Rady (ES) č. 261/2004 

z 11.2.2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 

pravidlá systému náhrad a  pomoci cestu-

júcim pri odmietnutí nástupu do  lietadla, 

v prípade zrušenia alebo veľkého meškania 

letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 

295/91, objednávateľ uplatní u príslušného 

leteckého dopravcu. Ich uspokojením zani-

kajú zodpovedajúce práva objednávateľa 

voči cestovnej kancelárii FIRO-tour.

6.12. Cestovná kancelária FIRO-tour upo-

zorňuje na  možné meškanie dopravných 

prostriedkov z  dôvodu preplnenosti vzduš-

ných koridorov, nepriaznivého počasia, príp. 

z  technických a  prevádzkových dôvodov. 

Odporúča preto objednávateľovi, aby pri 

organizácii návratu zo zájazdu a  plánovaní 

prípojov bral do úvahy možnosť vzniku po-

dobných situácií.

6.13. Cestovná kancelária FIRO-tour nenesie 

žiadnu zodpovednosť za batožinu a iné veci 

objednávateľa. Za  poškodenie, zničenie, 

omeškanie alebo stratu batožiny počas pre-

pravy zodpovedá v  plnom rozsahu letecký 

dopravca, u ktorého je potrebné bezodklad-

ne uplatniť práva priznané všeobecne záväz-

nými právnymi predpismi alebo medziná-

rodnými zmluvami. Za poškodenie, zničenie 

alebo stratu batožiny počas ubytovania zod-

povedá v  plnom rozsahu prevádzkovateľ 

ubytovacieho zariadenia, u  ktorého je po-

trebné bezodkladne uplatniť práva priznané 

všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo medzinárodnými zmluvami.

7. Poistenie proti úpadku

7.1. Zájazdy organizované cestovnou kance-

láriou FIRO-tour sú v  súlade s  príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi 

poistené povinným zmluvným poistením 

zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kan-

celárie v  poisťovni Allianz - Slovenská po-

isťovňa, a to od 15.11.2012 do 14.11.2013. 

Na  základe uvedeného poistenia vzniká 

objednávateľovi právo na  poistné plnenie 

v  prípadoch, keď cestovná kancelária z  dô-

vodu svojho úpadku neposkytne objedná-

vateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí 

do  miesta plánovaného skončenia zájazdu 

alebo do  Slovenskej republiky, ak je táto 

doprava súčasťou zájazdu, nevráti objed-

návateľovi zaplatený preddavok alebo cenu 

zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, 

alebo nevráti objednávateľovi rozdiel medzi 

zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne 

poskytnutého zájazdu v  prípade, ak zájazd 

bol poskytnutý sčasti.

8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

8.1. Podpisom Zmluvy dáva objednávateľ ces-

tovnej kancelárii FIRO-tour výslovný súhlas 

na  spracúvanie svojich osobných údajov 

uvedených v  Zmluve a  v  ďalších dokladoch 

spojených so zájazdom v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Účelom spracúvania týchto osobných úda-

jov je vytvorenie podmienok pre splnenie 

záväzkov cestovnej kancelárie FIRO-tour 

vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä zabezpeče-

nie kontaktu na  objednávateľa a  ostatných 

účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov 

potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú 

súčasťou zájazdu.

8.2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

8.2.1. získavanie, zhromažďovanie, zazna-

menávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie 

a prehliadanie osobných údajov uvedených 

v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so 

zájazdom cestovnou kanceláriou FIRO-tour,

8.2.2. využívanie vyššie uvedených osobných 

údajov cestovnou kanceláriou FIRO-tour 

na  kontaktovanie účastníkov zájazdu v  sú-

vislosti s objednaným zájazdom, a to v čase 

pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

8.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných 

údajov cestovnou kanceláriou FIRO-tour pri 

spracúvaní podkladov potrebných pre ob-

staranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, 

a  ich poskytovanie všetkým zmluvným 

partnerom cestovnej kancelárie FIRO-tour, 

vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto 

služby, za  účelom ich riadneho a  včasného 

poskytnutia,

8.2.4. využívanie vyššie uvedených osobných 

údajov cestovnou kanceláriou FIRO-tour 

na  riešenie všetkých ďalších otázok zmluv-

ného vzťahu založeného Zmluvou.

8.3. Súhlas objednávateľa je platný až do úpl-

ného vysporiadania vzájomných práv a po-

vinností zmluvných strán Zmluvy.

8.4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, 

ktoré Zmluvu nepodpísali, osoba podpisujú-

ca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto 

osôb na  poskytnutie ich osobných údajov 

cestovnej kancelárii FIRO-tour za účelom ich 

spracúvania podľa bodov 8.1. až 8.3. týchto 

všeobecných zmluvných podmienok; inak 

zodpovedá za škodu, ktorá cestovnej kance-

lárii FIRO-tour vznikne.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasiela-

jú na adresu sídla, trvalého pobytu alebo inú 

adresu adresáta, uvedenú v  Zmluve, resp. 

na inú adresu, ktorú zmluvná strana násled-

ne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej 

strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti 

odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje 

sa za  doručenú dňom, keď adresát odoprel 

jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej le-

hoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol. 

Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa vždy po-

važujú za doručené aj okamihom ich osob-

ného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej 

osobe, ktorá je v  danom čase štatutárnym 

orgánom adresáta alebo členom jeho šta-

tutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe na-

chádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných 

priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že 

je oprávnená prijímať zásielky za  adresáta, 

ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať 

o takom vyhlásení. V prípade časovej tiesne 

sa písomnosti týkajúce sa Zmluvy môžu za-

sielať aj telefaxom alebo elektronickou poš-

tou, a to na telefaxové čísla, resp. emailové 

adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel 

oznámili; odosielateľ môže takto odoslanú 

písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, 

ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos 

písomnosti adresátovi, resp. ak jeho emailo-

vý klient potvrdí doručenie alebo prečítanie 

emailovej správy adresátom. Ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ktoré upravujú písomnú formu právnych 

úkonov urobených telefaxom alebo elektro-

nickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.

9.2. Tieto všeobecné zmluvné podmienky pla-

tia pre zájazdy, pobyty a iné obdobné služby 

cestovného ruchu organizované cestovnou 

kanceláriou FIRO-tour, ktoré sa majú začať 

v období odo dňa 15.11.2012.

9.3. Objednávateľ potvrdzuje svojím pod-

pisom na  Zmluve, že prevzal vyhotovenie 

týchto všeobecných zmluvných podmienok, 

oboznámil sa s nimi, rozumie im a v plnom 

rozsahu ich akceptuje.

9.4. Všetky údaje a informácie uvede-

né v  katalógu cestovnej kancelárie 

FIRO-tour zodpovedajú údajom 

a  informáciám známym v  dobe 

tlače a  cestovná kancelária FIRO-

-tour si vyhradzuje právo ich zmeny 

do  doby uzatvorenia Zmluvy s  ob-

jednávateľom.

Výška stornopoplatku závisí od počtu dní 
zostávajúcich do začatia zájazdu a je určená 
nasledovne:

45 a viac dní     
10% z ceny objednaných služieb 

alebo skutočne vzniknuté náklady

45 – 30 dní      
30% z ceny objednaných služieb 

alebo skutočne vzniknuté náklady

29 – 15 dní   
50% z ceny objednaných služieb 

alebo skutočne vzniknuté náklady

14 – 8 dní       
80% z ceny objednaných služieb 

alebo skutočne vzniknuté náklady

7 – 4 dni           
90% z ceny objednaných služieb 

alebo skutočne vzniknuté náklady

3 dni a 

menej         

100% z ceny objednaných služieb 

alebo skutočne vzniknuté náklady

Tešíme sa na vaše názory a pripomienky ku katalógu.
Vychádza v decembri 2012. Všetky Informácie a údaje v tomto katalógu sú platné v čase jeho vydania. Cestovná kancelária FIRO-tour, s.r.o. nezodpovedá za prípadné následné zmeny. Všetky práva vyhradené.

Grafi cký návrh a realizácia katalógu: AGENTURA-AGE s.r.o. • Fotografi e: FIRO-tour, s.r.o., archív vydavateľa © 2012 FIRO-tour, s.r.o., © Mário Borák.
Informácie o ďalších zájazdoch FIRO-tour v ostatných katalógoch, v tlači, na pobočkách, u autorizovaných predajcov a na www.fi rotour.sk.
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:

vlastnú predstavu 
o cestovaní...

Viac vedieť. Viac zažiť.

Svet za hranicami sa najlepšie 
spoznáva bez obmedzení. Vyberte si 
preto cestovné poistenie s neobme-
dzeným krytím liečebných nákladov, 
skvelými asistenčnými službami 
a množstvom pripoistení. 
Cestovné poistenie si uzatvorte  
na našich predajných miestach, 
telefonicky na 0800 122 222,  
na www.allianzsp.sk, alebo teraz  
po novom aj zaslaním prázdnej  
SMS na 6611. 

CESTOVNÉ POISTENIE



Lyžovanie a snowboarding
Milovníci zimy a s ňou spojených radovánok si u nás určite prídu na svoje. 

Či už plánujete vyraziť do rakúskych, talianskych alebo francúzskych Álp, 

máte na výber zo širokej palety rôznych typov ubytovania v obľúbených 

a renomovaných strediskách. Excelentne upravené zjazdovky, kvalitné 

služby, krátke čakanie v radoch na vlek a bohatá ponuka apres ski služieb - 

to všetko čaká len na vás.

Plavby, poznávacie zájazdy a letecké víkendy
Kvalitné spoznanie inej krajiny a naplánovanie cesty - to chce nemalú 

prípravu, na ktorú väčšinou nemáte ani podmienky ani čas. Práve preto vám 

ponúkame poznávacie zájazdy, ktoré zostavili naši špecialisti a o ktorých 

plynulý priebeh sa starajú skúsení sprievodcovia. Novinkou je poznávanie 

z paluby zaoceánskej lode so službami all inclusive. Je len na vás, ktorý 

z našich zájazdov si vyberiete.

www.fi rotour.sk
www.facebook.com/fi rotour.sk

BRATISLAVA
POLUS CITY CENTER, 1. poschodie

02/32114999
0911/116010

bratislava@fi rotour.sk

TRENČÍN
OC LAUGARICIO
032/6585093
0911/116009

trencin@fi rotour.sk

ŽILINA
OC AUPARK, 1. poschodie

041/3214443
0911/116013

zilina@fi rotour.sk

KOŠICE
OC AUPARK, 1. poschodie

055/3214442
0911/116012

kosice@fi rotour.sk

Exotická dovolenka 
Ak v zime zatúžite po letných slnečných dňoch a relaxe na pláži, vyberte 

sa do niektorej z exotických krajín Karibského mora, Indického oceánu 

či Perzského zálivu. V ponuke nájdete odlety z Viedne a Prahy. Vo 

vybraných destináciách sú vám k dispozícií 24 hodín denne naši česky/

slovensky hovoriaci delegáti. Okrem pobytových zájazdov ponúkame aj 

kombinované pobytovo-poznávacie zájazdy.

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY ZÁJAZDOV

POBOČKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE FIRO-tour, s.r.o.




