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Vy letíte, my sa postaráme! Spoločne s Click2Claim sme na Vašej strane!

CK FIRO-tour sa v záujme skvalitnenia klientskeho servisu ako prvá CK na Slovensku spojila so spoločnosťou Click2Claim, 
profesionálom v oblasti kompenzácií za meškajúce, zrušené alebo problémové lety. Práva cestujúcich sú dané európskou 
legislatívou, ktorá je v platnosti už od roku 2004. Výšku finančnej kompenzácie a ďalšie podmienky poskytnutia upravuje 

nariadenie ES 2004/261.

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA PRÍPADNÉ KOMPLIKÁCIE

Objednajte si FIRO Travel Asistent k Vášmu zájazdu
22 840,- € - to je celková suma finančných kompenzácii, ktoré sme v roku 2016 vymohli pre klientov CK FIRO-tour - vďaka 

spolupráci so spoločnosťou Click2Claim. 

V ktorých prípadoch vzniká nárok na kompenzáciu v leteckej doprave?

FIRO Travel Asistent – túto klientami overenú asistenčnú službu Vám ponúkame aj v sezóne LETO 2017. 
 2,- € - to je cena, za ktorú pre Vás zabezpečíme profesionálny servis od A po Z.

• cenovo najvýhodnejšia služba pre zabezpečenie kompenzácie

• kompletný servis pri vybavovaní kompenzácie

• asistenčná služba v prípade komplikácii na Vašom lete

• bezplatná asistenčná non-stop linka

• bezplatné právne zastúpenie pri vybavovaní kompenzácie v celej EU

Letová vzdialenosť určuje maximálnu výšku finančnej kompenzácie

You fly we care

FIRO-tour, s.r.o.

Malaga
Almeria

Sardínia

Malorka

SLD
TAT

BTS

KSC

Kalábria

južný Cyprus

Kréta

Korfu
Kefalónia

Kos
Antalya

Bulharsko

Zakynthos
Sicília
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Severný Cyprus I Bafra

VybaVenie: rozsiahly luxusný hotelový komplex hlavnej budovy a záhrad-
ných viliek Holiday Village • rozloha komplexu cca 160 000 m2 • vstupná hala s 
recepciou • zmenáreň • výťah v hlavnej budove • TV miestnosť • WiFi pripojenie 
vo vybraných verejných priestoroch • hlavná reštaurácia • 2 a‘la carte reštaurá-
cie* • niekoľko barov • cukráreň • 2 vonkajšie sladkovodné bazény • bazén so 4 
toboganmi • detský bazén • detský bazén s vodnými atrakciami pre menšie deti 
• vnútorný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne, na móle a na pláži • plážové 
osušky • kasíno* (vstup od 25 rokov) • lekár na zavolanie* • práčovňa* • minimarket 
• obchodíky • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: spa & wellness centrum* • masáže* • sauna • turecké 
kúpele • parná sauna • fitnes • salón krásy* • biliard* • stolný tenis • stolný futbal* 
• 4 tenisové kurty (osvetlenie*) • futbal • basketbalové ihrisko • plážový volejbal • 
motorizované vodné športy* pri neďalekom hoteli Kaya Artemis

cenník str. 28
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poloha: priamo pri súkromnej, dlhej a širokej pies-
kovej pláži s pozvoľným vstupom do mora • drevené 
mólo s  lehátkami s  priamym vstupom do hlbokej vody •  
cca 30 km od Famagusty • cca 100 km od letiska Larnaca

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu v hlavnej reštaurácii • vybrané alkoho-
lické a nealkoholické nápoje miestnych a  zahraničných 
značiek vo vybraných baroch počas dňa • ľahké občer-
stvenie vo vybraných baroch počas dňa • popoludňajšia 
káva, čaj a koláčiky • polnočné občerstvenie

UbytoVanie: spolu 611 moderne a veľmi vkusne zariadených priestranných 
izieb • štandardná 2lôžková izba vo vilkách v časti Holiday Village • veľká manžel-
ská posteľ  s možnosťou 1 prístelky (2. dieťa možné ubytovať na spoločnom rozkla-
dacom gauči pre 2 deti) • rozloha cca 40 m2 • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/
LCD TV • WiFi pripojenie* • telefón • minibar (nealko nápoje, voda a pivo dopĺňané 
1x za deň) • trezor • izbový servis* • balkón alebo terasa • na vyžiadanie ďalšie typy 
izieb: pre hendikepovaných, izba v hlavnej budove (len pre osoby staršie ako 16 
rokov), rodinná izba (2 samostatné izby prepojené dverami), prepojené izby

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: bazén so 4 toboganmi • detský bazén • det-
ský bazén s vodnými atrakciami pre menšie deti • detské 
ihrisko • detská postieľka • detská stolička v reštaurácii • 
opatrovanie detí* • miniklub 4-12 rokov v cudzom jazyku •   
detský klub FIRÁČIK ( júl - august)

Severný Cyprus  I 23
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VybaVenie: obľúbený hotelový komplex • vstupná hala s recepciou • WiFi 
pripojenie v lobby • hlavná reštaurácia s terasou • à la carte reštaurácia (nutná rezer-
vácia) • lobby bar • bar pri bazéne • nočný bar • sladkovodný bazén • detský bazén 
• vyhrievaný vnútorný bazén (funguje v zimných mesiacoch) • plážové osušky (vratná 
kaucia) • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • amfiteáter • konferenčné cen-
trum* • kasíno* • lekár na zavolanie* • práčovňa* • čistiareň* • 3x denne okrem nedele 
transfer do centra Kyrenia • animačné programy

Šport a relax: wellness centrum & SPA* • masáže* • turecké kúpele* • 
sauna • parné kúpele • nadrozmerný šach • stolný tenis • minigolf • biliard* • aqua-
aerobik • vodné pólo • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 176 moderne zariadených izieb • klimatizácia • kúpeľňa/
WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie • telefón • minichladnička* • trezor* • balkón • 
izbový servis* • typy izieb: štandardná s možnosťou 1 prístelky, junior suita pre 2 osoby 
s výhľadom na more a vnútorným jacuzzi

pre deti: detské ihrisko • detský bazén • lunapark a vodný park v susednom 
hoteli Oscar • detské ihrisko • detská postieľka • detský klub 4-12 rokov • stráženie 
detí*

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

 
all inclUsiVe plná penzia formou 
bufetu vr. vybraných nápojov miestnej výroby • neskoré 
raňajky • rozlievané alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby vo vybraných baroch počas dňa • popo-
ludní zmrzlina

cenník str. 29

poloha: priamo pri malej umelo vybudovanej súk-
romnej pieskovo-kamienkovej pláži • v mori prevažne ka-
menité dno • vstup do mora po schodíkoch z móla • cca 
100 m supermarket • v blízkosti menší turistický a obchod-
ný prístav • cca 2 km od centra letoviska Kyrenia • cca 85 
km od letiska Larnaca

Severný Cyprus I Kyrenia
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štandardná izba / /

Severný Cyprus  I  25

Severný Cyprus I Famagusta

VybaVenie: menší rodinný hotel pre nenáročných klientov • hlavná budova 
s malou recepciou • 1-2 poschodové vedľajšie bungalovy a vilky v peknej záhrade 
• zmenáreň* • trezor* na recepcii • WiFi pripojenie* v  lobby a na izbách • hlavná 
reštaurácia • lobby bar • snackbar pri bazéne • bar s panoramatickým výhľadom na 
okolie • bazén • detský bazén • menší aquapark s bazénom a toboganmi pri pláži 
vo vyhradených hodinách • plážové osušky* • slnečníky a lehátka pri bazéne a na 
pláži • práčovňa* • 3x týždenne hotelový minibus do centra Famagusty*  

Šport a relax: nemotorizované vodné športy na pláži*

UbytoVanie: celkom 74 jednoducho zariadených izieb v  niekoľkých bu-
dovách • centrálna klimatizácia s možnosťou regulácie teploty na vyžiadanie • kú-
peľňa so sprchou/WC • fén • SAT/TV • telefón • WiFi pripojenie* • minichladnička 
• balkón • typy izieb: štandardná s možnosťou 2 prísteliek, mezonetová až pre 6 
osôb (2 podlažia, prízemie: manželská posteľ alebo 2 oddelené lôžka s možnosťou 
rozkladacej pohovky pre 2 deti, horné poschodie dostupné po schodíkoch: man-
želská posteľ alebo 2 oddelené postele)

pre deti: detský bazén • aquapark • detské ihrisko • detská postieľka •  detský 
klub FIRÁČIK ( júl - august)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 29

poloha: priamo pri prírodnej pieskovej pláži (v mori 
miestami kamene) • cca 5 min. peši najbližší obchod a 
reštaurácia • cca 10 min. peši bankomat • cca 15 km od 
centra Famagusty • cca 62 km od letiska Larnaca

all inclUsiVe plná penzia formou jed-
noduchého bufetu vrátane vybraných miestnych rozlieva-
ných nápojov • vybrané miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v bare pri bazéne počas dňa

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /
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Severný Cyprus I Kyrenia

VybaVenie: luxusný hotel s  rozlohou 32  000 m2 • vstupná hala s  recep-
ciou a zmenárňou • výťah • WiFi pripojenie • internetový kútik • hlavná reštaurácia  
• 4 a´la carte reštaurácie (nutná rezervácia) • lobby bar • bar pri bazéne • bar pri 
pláži • snackbar • cukráreň • kaviareň • vonkajší sladkovodný bazén • detský bazén 
• vnútorný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne, na móle a na pláži • plážové 
osušky • konferenčná miestnosť • kasíno* • lekár na zavolanie* • čistiareň* • prá-
čovňa* • žehliareň* • minimarket • vhodný pre hendikepovaných • shuttle bus do 
centra letoviska Kyrenia niekoľkokrát počas dňa • príležitostne živá hudba a tema-
tické večery

Šport a relax: wellness & spa centrum* ( jacuzzi, sauna, turecké kúpele, 
parný kúpeľ, ľadová jaskyňa, masáže, starostlivosť o krásu) • kaderníctvo* • malé 
fitnes • tenisový kurt s osvetlením* (vybavenie nie je k dispozícii) • biliard* • stolný 
tenis • stolný futbal* • basketbal • plážový volejbal • vodné športy*

cenník str. 29
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poloha: piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora 
(miestami drobné kamienky) • prístup k pláži výťahom • pria-
mo pod hotelom drevené mólo (vstup do mora po schodí-
koch) • na kopci pri jednej z najkrajších zátok ostrova - Ze-
phyros Cove • cca 10 km od centra letoviska Kyrenia • cca 
90 km od letiska Larnaca

Ultra all inclUsiVe plná 
penzia formou bufetu vr. nápojov v  hlavnej reštaurácii 
(miestne rozlievané nealkoholické a alkoholické nápoje) 
• neskoré raňajky • občerstvenie počas dňa • polnočné 
občerstvenie • rozlievané miestne nealkoholické a alko-
holické nápoje vo vybraných baroch • možnosť využiť a´la 
carte reštaurácie (nutná rezervácia vopred)

UbytoVanie: celkom 277 komfortne zariadených izieb a suít v 6poschodo-
vej budove • štandardná 2lôžková izba s možnosťou 1 prístelky • rozloha cca 28m2 
• centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župany a papučky • SAT/LCD TV • WiFi 
pripojenie • telefón* • minibar (nealko nápoje dopĺňané 1x za deň) • trezor • set na 
prípravu kávy/čaju • izbový servis* • balkón • na vyžiadanie ďalšie typy izieb: pre 
hendikepovaných, prepojené izby, suita, King suita

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti:  detský bazén • detské ihrisko • detský klub 
• pony klub* • detská postieľka • opatrovanie detí*

Severný Cyprus  I  27
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Cenníky - Severný Cyprus

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Larnaca - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na 
vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

Cenníky - Severný Cyprus

7 
nocí

NOAH‘S ARK DELUXE HOTEL & SPA  strana: 22-23

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v izbe v záhradnej vilke s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1199 1199 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1259 1199 1099 999 999

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 779,35 779,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 818,35 779,35 714,35 649,35 649,35

3. osoba na prístelke* 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v izbe v záhradnej vilke s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1459 1559 1659 1859 1759 1859 1759 1659 1559 1459

zľava 35% do 31.12.2017* 948,35 1013,35 1078,35 1208,35 1143,35 1208,35 1143,35 1078,35 1013,35 948,35

3. osoba na prístelke* 779,35 844,35 779,35 844,35 779,35 844,35 779,35 844,35 779,35 844,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 3-12 rokov na prístelke 739 789 739 789 739 789 739 789 739 789

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL VUNI PALAcE  strana: 25

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 999 999 1009 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1029 999 999 999

zľava 40% do 31.12.2017* 599,40 599,40 605,40 623,40 623,40 623,40 623,40 623,40 623,40 623,40 623,40 617,40 599,40 599,40 599,40

3. osoba na prístelke* 503,40 503,40 503,40 515,40 515,40 515,40 515,40 515,40 515,40 515,40 515,40 509,40 503,40 503,40 503,40

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 499 499 499 509 509 509 509 509 509 509 509 509 499 499 499

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1289 1389 1339 1439 1339 1439 1339 1429 1289 1389

zľava 40% do 31.12.2017* 773,40 833,40 803,40 863,40 803,40 863,40 803,40 857,40 773,40 833,40

3. osoba na prístelke* 629,40 677,40 653,40 695,40 653,40 695,40 653,40 695,40 629,40 671,40

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 599 639 619 659 619 659 619 659 599 639

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL cRYSTAL ROcKS  strana: 24

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 499 559 599 699 759 759 759 759 759 759 699 659 599 559 499

zľava 35% do 31.12.2017* 324,35 363,35 389,35 454,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 454,35 428,35 389,35 363,35 324,35

3., 4. a 5. osoba na prístelke* 324,35 363,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 363,35 324,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2., 3. a 4. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 859 899 899 899 899 859 799 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 519,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 454,35

3., 4. a 5. osoba na prístelke* 454,35 519,35 493,35 519,35 493,35 519,35 493,35 519,35 493,35 454,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2., 3. a 4. dieťa 2-12 rokov na prístelke 319 339 319 339 319 339 319 339 319 339

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1449 1579 1649 1779 1649 1779 1649 1769 1569 1699

zľava 35% do 31.12.2017* 941,85 1026,35 1071,85 1156,35 1071,85 1156,35 1071,85 1149,85 1019,85 1104,35

3. osoba na prístelke* 792,35 863,85 902,85 967,85 902,85 967,85 902,85 961,35 857,35 922,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 659 709 739 789 739 789 739 779 709 749

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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MERIT cRYSTAL cOVE HOTEL  strana: 26-27

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1109 1109 1129 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1239 1199 1199 1199

zľava 35% do 31.12.2017* 720,85 720,85 733,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 805,35 779,35 779,35 779,35

3. osoba na prístelke* 623,35 623,35 629,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 688,35 668,85 668,85 668,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 539 539 539 589 589 589 589 589 589 589 589 579 569 569 569

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí  v rodinnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249

zľava 35% do 31.12.2017 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85 811,85

1. a 2. dieťa 2-12 rokov 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v izbe v hlavnej budove s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529

zľava 35% do 31.12.2017 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85 993,85

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí  v rodinnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1649 1779 1649 1779 1649 1779 1649 1779 1649 1779

zľava 35% do 31.12.2017 1071,85 1156,35 1071,85 1156,35 1071,85 1156,35 1071,85 1156,35 1071,85 1156,35

1. a 2. dieťa 2-12 rokov 809 879 809 879 809 879 809 879 809 879

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v izbe v hlavnej budove s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2049 2219 2049 2219 2049 2219 2049 2219 2049 2219

zľava 35% do 31.12.2017 1331,85 1442,35 1331,85 1442,35 1331,85 1442,35 1331,85 1442,35 1331,85 1442,35

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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VybaVenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie • lobby bar • snack 
bar pri bazéne • 3 reštaurácie • vonkajší bazén s integrovaným barom • lehátka a 
slnečníky pri bazéne a v záhrade • lehátka a slnečníky  na pláži* • plážové osušky •  
vnútorný bazén    

Šport a relax: fitnes • tenis • jacuzzi* • biliard* • osvetlenie tenisových 
kurtov a požičanie vybavenia* • vodné športy na pláži a potápanie* • služby SPA & 
wellness centra v susednom hoteli Sunrise Pearl*

UbytoVanie: moderne zariadené štandardné izby s kúpeľňou/WC • fén • SAT/
TV • trezor* • minichladnička • minibar* • klimatizácia • WiFi pripojenie • balkón • priestran-
nejšie rodinné izby: spravidla 2 manželské postele • na vyžiadanie iné typy izieb  

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

 polpenzia formou bufetu; plná penzia za 
príplatok (obedy servírované – výber z menu)

cenník str. 37

poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora  • v centre letoviska Protaras • nad hote-
lom promenáda s obchodíkmi, kaviarňami a reštauráciami  
• cca 55 km od letiska Larnaca

Južný Cyprus I Protaras
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MOŽNOSTI OBSADENIA
 / /
 / /

štandardná izba
rodinná izba
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poloha: priamo pri pieskovej pláži (na dne mora 
sú miestami kamenné platne) • cca 400 m od najbližších 
obchodíkov, taverien, reštaurácií a kaviarní • cca 500 m 
od autobusovej zástavky (spojenie do aquaparku a oko-
litých letovísk) • cca 2 km od centra letoviska Ayia Napa  
• cca 51 km od letiska Larnaca

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

rodinná izba

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • TV miestnosť • WiFi pripojenie • inter-
netový kútik* • reštaurácia s terasou • vonkajší bazén • vnútorný bazén • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky • konferenčná 
miestnosť • minimarket a obchodík so suvenírmi

Šport a relax: wellness centrum* (masáže, jacuzzi, sauna, skrášľujúce 
procedúry) • fitnes • biliard* • videohry*• stolný tenis • volejbal • požičovňa skútrov 
a bicyklov* • vodné športy na pláži* 

UbytoVanie: 288 moderne zariadených izieb • klimatizácia • kúpeľňa/WC 
• fén • SAT/TV • WiFi pripojenie • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa • 
typy izieb: štandardná izba • priestrannejšia rodinná izba s poschodovou posteľou 
pre deti 

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • miniklub • detská postieľka  

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 37

polpenzia formou bufetu; za príplatok all 
inclusive: plná penzia formou bufetu vrátane nápojov • 
ľahké občerstvenie počas dňa • zmrzlina pre deti • popo-
ludňajšia káva a zákusky • rozlievané miestne nealkoholic-
ké a alkoholické nápoje (voda, limonády, filtrovaná alebo 
instantná káva, čaj, pivo, víno, vybrané druhy alkoholu a 
miešaných nápojov)

32  I  Južný Cyprus

/ /

Južný Cyprus I Ayia Napa



ho
te

l 
Va

SS
oS

 
ni

SS
i P

la
ge

+

VybaVenie: 5poschodová hotelová budova • recepcia • zmenáreň • internet* 
• WiFi pripojenie* • 2 reštaurácie • 2 bary • bar pri bazéne s občerstvením po celý 
deň* • 2 vonkajšie bazény so sladkou vodou • slnečné terasy • lehátka, pohovky a 
slnečníky pri bazéne • vnútorný bazén • žehlička za vratnú kauciu • práčovňa*

Šport a relax: SPA • jacuzzi • sauna • fitnes • aerobik • tenisový kurt

UbytoVanie: 146 izieb • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/WC • minibar • te-
lefón • fén • SAT/TV • trezor* • balkón • typy izieb: štandardná s výhľadom na more 
s možnosťou 1 prístelky alebo detskej postieľky (oddelené postele alebo manželská 
posteľ), štandardná s bočným výhľadom na more s možnosťou 1 prístelky alebo detskej 
postieľky (oddelené postele), junior apartmán s priamym výhľadom na more pre 4 oso-
by s možnosťou detskej postieľky (oddelené postele alebo manželská posteľ, 3 lôžko 
pohovka alebo prístelka, 4 lôžko prístelka; navyše jacuzzi, vaňa, 2x WC, dlhý balkón

pre deti: detské ihrisko • detská postieľka*

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

 
polpenzia raňajky  a večera formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii Yamn Lounge

cenník str. 38

poloha: v obľúbenej časti Ayia Napa s výhľadom 
na jednu z najkrajších pláži v Európe - Nissi beach • cca 2 
minúty na pláž • cca 15 minút od centra letoviska Ayia Napa 
• cca 200 metrov od vodného parku Water World • cca 47 
km od letiska v Larnaca

Južný Cyprus I Ayia Napa

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

**

MOŽNOSTI OBSADENIA
 

štandardná izba 
apartmán

/
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Južný Cyprus I Larnaca

VybaVenie: 7poschodová budova • 193 izieb viacerých kategórií • vstupná 
hala s recepciou • bar • niekoľko reštaurácií s výbornou miestnou aj zahraničnou 
kuchyňou • WiFi pripojenie* • TV miestnosť • konferenčná sála • minimarket a ob-
chod so suvenírmi • snack bar • veľký členitý bazén • bar pri bazéne • vnútorný 
vyhrievaný  bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži  

Šport a relax: tenisový kurt • osvetlenie a prenájom rakiet* • fitnes • stol-
ný tenis • plážový volejbal • sauna* • masáže* • biliard* • vodné športy a potápanie* 
• v hlavnej sezóne hotel organizuje občasné večerné animačné programy

UbytoVanie: štandardné izby sú štýlovo zariadené • klimatizácia • kúpeľňa/
WC • fén • TV/SAT • trezor • varná kanvica •  balkón • minibar* • WiFi pripojenie* • 
na vyžiadanie ďalšie typy ubytovania

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detský mini klub od apríla do októbra 
• šmykľavky • detská postieľka

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 38
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poloha: hotel v krásnej záhrade • priamo pri pies-
kovej pláži • v pokojnej turistickej zóne Dhekelia patria-
cej k Larnaca • v blízkosti obchodíkov, barov a taverien  
• cca 10 km od centra Larnaca • cca 15 km od letiska Larnaca

polpenzia formou bufetu, za príplatok plná 
penzia alebo all inclusive. All inclusive: raňajky, obedy, 
večere formou bufetového stravovania • snack bar • vy-
brané rozlievané nealkoholické a alkoholické nápoje  
v hotelom určených baroch a reštauráciách

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

34  I  Južný Cyprus



CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Larnaca - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na 
vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

Cenníky - Južný Cyprus
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Južný Cyprus I Ayia Napa

VybaVenie: 5poschodová budova • klimatizovaná recepcia • zmenáreň  
•  lobby s WiFi pripojením* • TV miestnosť • bezbariérový prístup • 4 x výťah vrátane 
výťahu pre invalidný vozík • 4 reštaurácie • snack bar • pub • 2 bary • bar pri bazé-
ne • 4 bazény so sladkou vodou a samostatnou časťou pre deti • vnútorný bazén 
• slnečníky a lehátka pri bazéne aj na pláži • obchodíky • lekárska starostlivosť*  
• práčovňa* • čistiareň* • žehliareň*

Šport a relax: SPA • parná sauna • fitnes • aerobik • kaderníctvo*  
• slnečná terasa • stolný tenis • herňa • biliard • živá hudba a večerné predstavenia  
v závislosti od počasia

UbytoVanie: v ponuke niekoľko druhov izieb • štandardná izba s dvomi 
oddelenými posteľami alebo manželskou posteľou • kúpeľňa s vaňou/sprchou  
• klimatizácia • telefón • SAT/TV • trezor • minibar • fén • WiFi* • výhľad na krajinu 
alebo bočný výhľad na more • balkón   

pre deti: tobogan • lenivá rieka • detské ihrisko • detská herňa • detský klub 
s animáciami v cudzom jazyku

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 38

ad
am

S 
Be

ac
h 

ho
te

l
ofi

ci
ál

na
 k

at
eg

ór
ia

:**
**

*

poloha: priamo pri pieskovej pláži s výhľadom 
na záliv Nissi • bus, taxi, reštaurácie, obchody a super-
market sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti hotela  
• cca 2 km od  Ayia Napa • cca 4 km od Waterworld Water-
park • cca 4 km od Monastery Ayia Napa • cca 10 km od Pro-
taras • cca 58 km od letiska v Larnaca • cca 65 km od Nicosia 

polpenzia raňajky formou bufetu podávané 
od 07.00 – 10.00 hod • večera formou bufetu od 19.00 – 
22.00 hod

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

Superior izba      

Junior suite        

Queen Site

/
/ / /
/ / / /
/ / / / /36  I  Južný Cyprus

7 
nocí

ASTErIAS BEAch hOTEL + strana: 32

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí  v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1039 1069 1149 1149 1149 1169 1219 1219 1219 1219 1219 1199 1149 1149 1149

zľava 40% do 31.12.2017* 623,40 641,40 689,40 689,40 689,40 701,40 731,40 731,40 731,40 731,40 731,40 719,40 689,40 689,40 689,40

3. osoba na prístelke* 497,40 515,40 551,40 551,40 551,40 557,40 581,40 581,40 581,40 581,40 581,40 575,40 551,40 551,40 551,40

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 479 489 519 519 519 529 549 549 549 549 549 539 519 519 519

príplatok za all inclusive - dospelý 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239

príplatok za all inclusive - dieťa 2-14 rokov 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1329 1549 1469 1599 1579 1689 1579 1669 1469 1579

zľava 40% do 31.12.2017* 797,40 929,40 881,40 959,40 947,40 1013,40 947,40 1001,40 881,40 947,40

3. osoba na prístelke* 635,40 743,40 707,40 767,40 755,40 809,40 755,40 803,40 707,40 761,40

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 589 679 649 699 689 739 689 729 649 699

príplatok za all inclusive - dospelý 339 369 339 369 339 369 339 369 339 369

príplatok za all inclusive - dieťa 2-14 rokov 169 189 169 189 169 189 169 189 169 189

ZĽAVA>>

7 
nocí

SUNrISE BEAch hOTEL + strana: 33

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s bočným výhľadom na more s 
polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1239 1239 1239 1239 1239 1359 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379

zľava 40% do 31.12.2017* 743,40 743,40 743,40 743,40 743,40 815,40 827,40 827,40 827,40 827,40 827,40 827,40 827,40 827,40 827,40

3. osoba na prístelke* 437,40 437,40 437,40 437,40 437,40 473,40 479,40 479,40 479,40 479,40 479,40 479,40 479,40 479,40 479,40

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dospelý 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-13 rokov 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štandardná izbe s bočným výhľadom na more s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1599 1719 1599 1839 1799 1939 1799 1939 1799 1939

zľava 40% do 31.12.2017* 959,40 1031,40 959,40 1103,40 1079,40 1163,40 1079,40 1163,40 1079,40 1163,40

3. osoba na prístelke* 545,40 581,40 545,40 617,40 605,40 647,40 605,40 647,40 605,40 647,40

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dospelý 149 169 149 169 149 169 149 169 149 169

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-13 rokov 79 89 79 89 79 89 79 89 79 89

ZĽAVA>>
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nocí

ThE gOLDEN BAy BEAch hOTEL  strana: 34

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1079 1079 1079 1079 1079 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1109 1109 1109 1109

zľava 42% do 31.12.2017* 625,82 625,82 625,82 625,82 625,82 672,22 672,22 672,22 672,22 672,22 672,22 643,22 643,22 643,22 643,22

3. osoba na prístelke* 475,02 475,02 475,02 475,02 475,02 504,02 504,02 504,02 504,02 504,02 504,02 486,62 486,62 486,62 486,62

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-13 rokov zadarmo

príplatok za plnú penziu - dospelý 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1499 1399 1579 1509 1619 1509 1579 1439 1549

zľava 42% do 31.12.2017* 811,42 869,42 811,42 915,82 875,22 939,02 875,22 915,82 834,62 898,42

3. osoba na prístelke* 602,62 649,02 602,62 678,02 649,02 695,42 649,02 678,02 620,02 666,42

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-13 rokov zadarmo

príplatok za plnú penziu - dospelý 229 249 229 249 229 249 229 249 229 249

ZĽAVA>>

7 
nocí

ADAMS BEAch hOTEL  strana: 36

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1419 1419 1419 1469 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1579 1509 1509 1509

zľava 35% do 31.12.2017* 922,35 922,35 922,35 954,85 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1026,35 980,85 980,85 980,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dospelý 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1859 2009 1989 2289 2119 2289 2119 2259 1989 2149

zľava 35% do 31.12.2017* 1208,35 1305,85 1292,85 1487,85 1377,35 1487,85 1377,35 1468,35 1292,85 1396,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dospelý 249 269 249 269 249 269 249 269 249 269

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 129 139 129 139 129 139 129 139 129 139

ZĽAVA>>

7 
nocí

hOTEL vASSOS NISSI PLAgE + strana: 35

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1159 1159 1169 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1209 1159 1159 1159

zľava 42% do 31.12.2017* 672,22 672,22 678,02 712,82 712,82 712,82 712,82 712,82 712,82 712,82 712,82 701,22 672,22 672,22 672,22

3. osoba na prístelke* 515,62 515,62 521,42 544,62 544,62 544,62 544,62 544,62 544,62 544,62 544,62 533,02 515,62 515,62 515,62

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dospelý 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1619 1589 1709 1589 1709 1589 1689 1499 1609

zľava 42% do 31.12.2017* 869,42 939,02 921,62 991,22 921,62 991,22 921,62 979,62 869,42 933,22

3. osoba na prístelke* 660,62 712,82 701,22 753,42 701,22 753,42 701,22 747,62 660,62 707,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za plnú penziu - dospelý 179 189 179 189 179 189 179 189 179 189

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 99 109 99 109 99 109 99 109 99 109

ZĽAVA>>

38  I  Južný Cyprus

Cenníky - Južný Cyprus
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Korfu I Agios Petros - Lefkimi

VybaVenie: komplex hlavnej budovy a bungalovov v peknej záhrade • 
vstupná hala s nonstop recepciou • batožinová miestnosť • WiFi pripojenie v celom 
areáli • hlavná bufetová reštaurácia so show cooking • à la carte reštaurácia* (klienti 
s all inclusive majú zľavu 15%) • lobby bar • bar pri bazéne • bar pri pláži • sladko-
vodný bazén s aktivitami • sladkovodný relaxačný bazén • detský bazén • bazén 
s 2 šmykľavkami pre deti do 16 rokov • slnečníky a lehátka pri bazéne a na pláži 
• plážové osušky • minimarket • práčovňa* • doktor na zavolanie* • parkovisko • 
animačné programy • vhodný pre hendikepovaných • od 18.30 hod. je vo verejných 
priestoroch a pri večeri vyžadovaný casual/smart dress-code (páni dlhé nohavice, 
plážové oblečenie nie je vhodné)

Šport a relax: masáže* • fitnes • tenisový kurt s osvetlením a vybavením 
(rezervácia na recepcii) • petanque • biliard* • stolný tenis • plážový futbal • plážový 
volejbal • vodné športy*

cenník str. 54
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poloha: priamo pri krásnej a dlhej pieskovej pláži s 
veľmi pozvoľným vstupom do mora • v malom letovisku 
Agios Petros na pokojnom mieste juhovýchodného pobre-
žia ostrova • cca 2 km od centra letoviska Lefkimi • cca 7 
km od letoviska Kavos • cca 45 km od letiska

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby (pivo, 
víno, nealkoholické nápoje, voda, čaj, filtrovaná káva) • 
ľahké popoludňajšie občerstvenie (malé sendviče, zá-
kusky, sušienky, káva, čaj) • rozlievané miestne alkoho-
lické (pivo, víno, likéry, brandy, šnaps) a nealkoholické 
nápoje • filtrovaná a grécka káva, čaj • zmrzlina • výber z 
alkoholických a nealkoholických kokteilov a alkoholu me-
dzinárodných značiek (whisky, gin, vodka, rum, tequila) • 
k dispozícii bezlepková strava (nutné nahlásiť vopred pri 
kúpe zájazdu)

ubytoVanie: 253 izieb • komfortne a moderne vybavená štandardná 2lôž-
ková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo rodinná izba loftového typu (na 
prízemí 2lôžková izba s kúpeľňou/WC, na poschodí druhá menšia spálňa s 2 od-
delenými lôžkami, izby sú prepojené schodmi a nie sú oddelené dverami) • indivi-
duálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • DVD 
prehrávač • WiFi pripojenie • trezor* • minichladnička (naplnenie na vyžiadanie*) • 
set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa • na vyžiadanie izbový servis*• na 
vyžiadanie bezbariérová izba

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: detský bazén • bazén s 2 šmykľavkami pre 
deti do 16 rokov • detské ihrisko • miniklub • detská postieľ-
ka • detské menu • opatrovanie detí*

Grécko/Korfu  I  43

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /

rodinná izba / / / /

RodInné Izby bez pRíplatku len do 
31.12.2017.



Korfu I Pelekas

VybaVenie: hotel zrenovovaný v zime 2015-16 • vstupná hala s recepciou • 
batožinová miestnosť • knižnica, čitáreň • vonkajší výťah v rámci areálu • hotelový 
autobus do dedinky Pelekas • WiFi pripojenie v areáli hotela • hlavná bufetová 
reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • à la carte Open Kitchen Bar* (hostia s all in-
clusive majú zľavu 15%) • 4 bary (lobby, dva pri bazéne, pri pláži) • detský bazén so 
sladkou vodou • slnečníky a lehátka pri bazéne a na pláži • plážové osušky (vratná 
kaucia) • obchod so suvenírmi • doktor na zavolanie* • čistiareň* • parkovisko • 
amfiteáter • denné a večerné animačné programy • zvieratá nie sú povolené • 
nevhodný pre ľudí so zníženou mobilitou • pri večeri vyžadovaný smart dress-code 
(páni dlhé nohavice, plážové oblečenie nie je vhodné)

Šport a relax: masáže* • salón krásy* • fitnes • joga a pilates • multifunkč-
ná hala • lekcie varenia • lekcie gréčtiny pre začiatočníkov • biliard* • stolný tenis • 
plážový volejbal • vodné športy* neďaleko hotela

cenník str. 54
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poloha: priamo pri pieskovej pláži ocenenej Modrou 
vlajkou • hotel vystavaný v svahu nad plážou, neodporúča 
sa klientom so zníženou mobilitou • cca 1,7 km od vyhľadá-
vanej malej dedinky Pelekas s niekoľkými tavernami a ob-
chodíkmi, ktorá je prístupná peši alebo hotelovým shuttle 
busom • cca 14 km od hlavného mesta a letiska

all inclusiVe plná penzia vrátane roz-
lievaných nápojov miestnej výroby (čapované pivo, víno, 
nealko, voda, čaj, káva) • raňajky formou bufetu, neskoré 
raňajky, obed formou bufetu alebo v à la carte reštaurá-
cii, večera formou bufetu alebo v à la carte reštaurácii • 
nápoje miestnej výroby v baroch (čapované pivo, rozlie-
vané víno, likéry, nealko, voda, brandy, šnaps, alko a ne-
alko kokteily, výber z medzinárodných značiek alkoholu) 
• zmrzlina • k dispozícii bezlepková strava (nutné nahlásiť 
vopred pri kúpe zájazdu)

ubytoVanie: celkom 189 moderne zariadených izieb • rodinná izba s mož-
nosťou 1-2 prísteliek formou rozkladacej pohovky • individuálna klimatizácia • kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou/WC • fén • župan a papučky • SAT/LCD TV • DVD 
prehrávač • telefón* • WiFi pripojenie • trezor • minichladnička (naplnenie minibaru 
na vyžiadanie*) • denne pitná voda • set na prípravu kávy a čaju • balkón s výhľa-
dom na more • na vyžiadanie izbový servis*

* - služba za poplatok

pre deti: detský bazén so sladkou vodou • miniklub v 
cudzom jazyku pre deti 4-12 rokov • detské ihrisko • opat-
rovanie detí*
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/ / /



M
AY

OR
 L

A 
GR

OT
TA

 V
ER

DE
 

GR
An

D 
RE

sO
RT

 
ofi

ci
ál

na
 k

at
eg

ór
ia

:**
**

*

poloha: pri dlhej pieskovej pláži Agios Gordios • 
prístup k pláži po schodoch • vystavaný v svahu nad mo-
rom na úpätí hôr - neodporúčame klientom so zníženou 
mobilitou a vozíčkarom • na západnom pobreží ostrova • 
cca 600 m vyhľadávané malé letovisko Agios Gordios s 
tavernami a obchodíkmi • cca 19 km od letiska

VybaVenie: v zime 2015-2016 zrekonštruovaný hotelový areál • hotel akcep-
tuje len osoby staršie ako 16 rokov • vstupná hala s nonstop recepciou • batožinová 
miestnosť • WiFi pripojenie v celom areáli • hlavná bufetová reštaurácia so show 
cooking • 3 à la carte reštaurácie • 2 lobby bary • 2 bary pri bazéne • strešný bar • 
bar pri pláži • 2 vonkajšie sladkovodné bazény • vnútorný sladkovodný vyhrievaný 
bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • minimarket • 
práčovňa* • doktor na zavolanie* • animačné programy (živá hudba, grécky večer 
a i.) • od 18.30 hod. vo verejných priestoroch a pri večeri vyžadovaný casual/smart 
dress-code (páni dlhé nohavice, plážové oblečenie nie je vhodné)

Šport a relax: wellness & spa centrum* (masáže, manikúra, telové proce-
dúry, kozmetika, kaderníctvo, jacuzzi, sauna, hamam) • fitnes • biliard* • stolný tenis 
• vodné športy na pláži*

cenník str. 55

46  I Grécko/Korfu

Korfu I Agios Gordios

MOŽNOSTI OBSADENIA
/

all inclusiVe plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby (pivo, víno, neal-
koholické nápoje, voda, čaj, filtrovaná káva) • raňajky • neskoré 
raňajky formou bufetu v à la carte reštaurácii (nutná rezervácia) 
• ľahké popoludňajšie občerstvenie (mini sendviče, zákusky, su-
šienky, káva, čaj) • rozlievané miestne alkoholické (pivo, víno, li-
kéry, brandy) a nealkoholické nápoje • filtrovaná káva, espresso, 
capuccino, čaj • zmrzlina • výber z alkoholických a nealkoholic-
kých kokteilov a alkoholu medzinárodných značiek (whisky, gin, 
vodka, rum, tequila) • k dispozícii bezlepková strava (nutné nahlá-
siť vopred pri kúpe zájazdu)

ubytoVanie: celkom 353 moderne zariadených izieb • deluxe izba s 
možnosťou 1 prístelky pre osoby staršie ako 16 rokov • individuálna klimatizácia 
• kúpeľňa so sprchou/WC • fén • župany • SAT/LED TV • DVD prehrávač • tele-
fón* • WiFi pripojenie • trezor • minichladnička (naplnenie minibaru*) • set na prí-
pravu kávy a čaju • balkón s výhľadom na more • na vyžiadanie izbový servis* 

* - služba za poplatok
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VybaVenie: terasovite vystavaný komplex viacerých budov v miernom svahu 
• vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie (v lobby zadarmo) • hlavná reštaurácia 
• bar v lobby • snackbar pri bazéne • vonkajší sladkovodný bazén • detský bazén • 
lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky (vratná 
kaucia) • minimarket

Šport a relax: fitnes a spa vo vedľajšom hoteli* • biliard* • stolný tenis • 
tenisový kurt • požičovňa bicyklov* • požičovňa lodí* • lodné taxi*

ubytoVanie: 78 junior suít v 8 budovách • junior suita s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek • rozloha cca 40 m2 • jedna priestranná izba s obývacou a jedálenskou 
časťou • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie* • telefón • trezor* 
• minichladnička • balkón alebo terasa orientovaná na more 

pre deti: detský bazén • detská postieľka • detský klub FIRÁČIK ( júl - august)

* - služba za poplatok

 

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby • ľahké ob-
čerstvenie počas dňa (2 druhy sendvičov) • popoludňajšia 
káva, čaj a zákusky • zmrzlina • nealkoholické a alkoholic-
ké nápoje miestnej výroby v bare pri bazéne (víno, pivo, 
ouzo, brandy, aperitívy, rum, vodka, gin) • dávkovače s vo-
dou pri bazéne

cenník str. 55

poloha: cca 100 m od kamienkovej pláže oce-
nenej modrou vlajkou • na západnom pobreží ostrova 
Korfu v zálive Ermones • neďaleko známe pieskové pláže 
Glyfada a Mirtiotisa (známa nudistická pláž) • cca 1,5 km 
od tradičnej dedinky Vatos • cca 1,5 km od 18-jamkového 
golfového ihriska • cca 5 km od vodného parku Aqualand 
• cca 17 km od letiska

Korfu I Ermones

 Grécko/Korfu  I  49

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

**

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / /

HO
TE

L 
IT

HE
A 

sU
IT

Es
 

HO
TE

L 
TE

LL
Is

 
ofi

ci
ál

na
 k

at
eg

ór
ia

:**
*

poloha: cca 80 m od kamienkovo-pieskovej pláže 
• cca 100 m supermarket • cca 3000 m zastávka autobusu 
(spojenie do Kavosu a Kerkyry) • cca 300 m lekáreň • cca 
400 m od rušného centra letoviska Moraitika s množstvom 
obchodov, barov a reštaurácií

VybaVenie: malý rodinný penzión pre nenáročných klientov • dvojposcho-
dová budova s izbami • druhá prízemná budova s recepciou a reštauráciou • veľká 
záhrada • recepcia • WiFi pripojenie • reštaurácia • bazén • detský bazén • lehátka 
pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky nie sú k dispozícii

Šport a relax: vodné športy na pláži*

ubytoVanie: jednoducho zariadené izby • klimatizácia* • kúpeľňa so spr-
chou/WC • TV • minichladnička • varná kanvica • balkón alebo terasa • typy izieb: 
štandardná izba (možnosť prístelky pre dieťa formou rozkladacieho kresla), rodinná 
izba ( jedna väčšia izba, pri plnej obsadenosti 3 lôžka a možnosť prístelky pre dieťa 
formou rozkladacieho kresla alebo detskej postieľky)

pre deti: detské ihrisko • detský bazén • detská postieľka len v rodinnej izbe 
(na vyžiadanie zadarmo)

* - služba za poplatok

cenník str. 55

polpenzia kontinentálne raňajky formou 
jednoduchého bufetu (chlieb, maslo, marmeláda, 1 druh 
syra, 1 druh salámy, cereálie, mlieko, džús, káva, čaj), veče-
ra formou menu vr. šalátového bufetu a sezónneho ovocia 
(samoobsluha)
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Korfu I Moraitika

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /

rodinná izba / / / /
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poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži • v centre 
letoviska Dassia • cca 15 km od hlavného mesta Kerkyra • 
cca 15 km od letiska

VybaVenie: komplex 2 hlavných budov v modernom štýle • vyhradená časť 
areálu pre bungalov suity • exkluzívna časť s Deluxe Collection suitami • časť areálu 
len pre dospelých • recepcia • WiFi pripojenie vo vybraných častiach hotela • hlav-
ná reštaurácia • 6 à la carte reštaurácií • 10 barov • 5 vonkajších bazénov • 2 vnú-
torné bazény • oddelená časť bazéna pre deti • lehátka a slnečníky pri bazénoch a 
na pláži • plážový servis • plážové osušky • práčovňa* • služby lekára* 

Šport a relax: kaderníctvo* • nechtové štúdio* • SPA* • fitnes štúdio v 
Spa • aerobik • zumba • Pilates strečing • joga • aqua aerobik • 2 tenisové kurty s 
osvetlením (vybavenie k dispozícii) • stolný tenis • basketbal • minifutbal • horská 
cyklistika • plážový bedminton • plážový futbal • plážový tenis • plážový volejbal • 
pádlovanie (20 min. denne) • lekcie potápania v bazéne • vodné pólo • kanoe (20 
min. denne) • windsurfing (hodina/pobyt)

cenník str. 55
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Korfu I Dassia

ultra all inclusiVe raňajky, 
obedy a večere formou bufetu • raňajky v reštauráciách 
Flavours (hlavná reštaurácia), Fresco (talianska), Ouzo 
(grécka), Kerkyra (Korfu) • obed v reštauráciách Flavours, 
Fresco, Ouzo (servírovaný aj formou bufetu, nie je po-
trebná rezervácia) • večera v reštaurácii Flavours (formou 
bufetu), vo Fresco, Ouzo, Kerkyra, Anya, Provence, Ergon 
(à la carte, potrebná rezervácia vopred) • snacky počas 
dňa v bare na pláži a pri bazéne • 6 à la carte reštaurácií 
• medzinárodné alkoholické značkové nápoje, pivo, neal-
koholické nápoje, čaj a káva, vybrané koktejly podávané 
vo viacerých baroch • Dine Out program – možnosť ve-
čerať v odporučených reštauráciách mimo hotela (rezer-
vácia vopred)

ubytoVanie: celkom 409 luxusne zariadených izieb, suít a víl • klima-
tizácia • kúpeľňa/WC • fén • župan a papučky • telefón • Smart TV s aplikácia-
mi kompatibilná s androidom a s iOS • DVD/CD prehrávač • WiFi pripojenie • 
Nespresso kávovar • set na prípravu kávy a čaju • minibar (denne dopĺňaný) 
• trezor • 24 hod. izbový servis • balkón alebo terasa • rôzne typy izieb na vy-
žiadanie: junior suita, rodinná izba (2 prepojené izby), Deluxe kolekcia izieb a i. 

* - služba za poplatok
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MOŽNOSTI OBSADENIA
superior izba 

rodinná izba / / /

pre deti: miniklub a teenklub (rozdelený podľa veku 
od 4 do 17 rokov ) • Crèche klub pre najmenších (4 mesia-
ce - 4 roky)* • minidisko • detské ihrisko • stráženie detí na 
vyžiadanie* • stráženie detí na pláži* (prvých 30 min. zadar-
mo) • detské menu • detské stoličky • chodníky a výťahy 
prispôsobené pre kočíky • vysielačky pre bábätká (na vy-
žiadanie) • vybavenie pre bábätká • minimarket s detskými 
potrebami
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VybaVenie: komplex hlavnej budovy a bungalovov • vstupná hala s recep-
ciou • WiFi pripojenie* vo verejných priestoroch • internetový kútik* • TV kútik • 4 
reštaurácie • 5 barov • záhrada • 2 sladkovodné bazény • detský bazén • slnečníky 
a lehátka pri bazéne a na pláži • plážové osušky (vratná kaucia) • minimarket • prá-
čovňa* • doktor na zavolanie* • parkovisko • denné a večerné animačné programy 
• nevhodný pre pohybovo hendikepovaných • pri večeri vyžadovaný dress-code 
(páni dlhé nohavice)

Šport a relax: 2 tenisové kurty • futbalové ihrisko • minigolf • stolný tenis 
• plážový volejbal • neďaleko prenájom bicyklov*

ubytoVanie: postupne renovované izby • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén 
• SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička • balkón alebo terasa s výhľadom do 
záhrady alebo na more • typy izieb: štandardná (23 m2), rodinná (26 m2, spálňa a 
druhá izba s 2 pohovkami oddelená zasúvacími dverami), rodinný bungalov (33 m2, 
spálňa a druhá izba s 2 pohovkami oddelená zasúvacími dverami)
 
pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka (na vyžiadanie) • det-
ské menu • miniklub • opatrovanie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

 

all inclusiVe plná penzia formou 
bufetu vr. rozlievaných miestnych nápojov (nealko, pivo, 
víno) • rozlievané miestne nealkoholické (vr. kávy, čaju, 
horúcej čokolády, cappuccina) a alkoholické nápoje 
(pivo, víno, likéry, kokteily) • popoludňajšie občerstvenie 
(pirohy, vafle, burgery, sendviče, hot dogy) • nočné ob-
čerstvenie (miestne slané a sladké koláčiky) • vybrané 
športové aktivitycenník str. 56

poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • 
cca 5 min. od centra letoviska s kaviarňami, reštauráciami 
a obchodíkmi • cca 200 m zastávka miestneho autobusu • 
cca 8 km od hlavného mesta a letiska

Korfu I Gouvia
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poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži • na vý-
bežku v zálive s krásnym výhľadom na hlavné mesto a prí-
stav Gouvia Marina • cca 500 m zastávka autobusu • cca 
6 km hlavné mesto Kerkyra • cca 13 km 18jamkové golfové 
ihrisko • cca 10 km od letiska

VybaVenie: rozsiahly komplex hlavnej budovy a bungalovov obklopený 
zeleňou • vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie • reštaurácia • 2 à la carte 
reštaurácie • taverna • SAT/TV miestnosť • hlavný bar • bar pri pláži • hlavný bazén 
s morskou vodou • detský bazén • vnútorný vyhrievaný bazén • slnečníky a lehátka 
pri bazéne a na pláži • plážové osušky • konferenčná miestnosť • soft animačné 
programy • pri večeri sa vyžaduje spoločenské oblečenie (u pánov dlhé nohavice)

Šport a relax: wellness & spa centrum* (masáže, manikúra, pedikúra,  
aromaterapia, telové programy a i.) • vnútorný bazén • hammam • sauna • fitnes • 
boccia • stolný tenis • tenisové kurty (osvetlenie*) • aquaaerobik • plážový volejbal 
• vodné športy*

ubytoVanie: spolu 259 elegantne zariadených, priestranných izieb a suít • 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župany a papuče • telefón • SAT/TV s hudobnými 
kanálmi • WiFi pripojenie • minibar (po prílete fľaša vody a vína) • trezor (vhodný aj 
na notebook) • vybavenie na prípravu kávy/čaju • balkón alebo terasa • typy izieb: 
štandardná izba, rodinná izba (2lôžková spálňa oddelená zasúvacími dverami od 
obývacej miestnosti s 2 gaučmi), superior izba, deluxe suita, executive suita (2 spál-
ne), junior suita so súkromným bazénom

pre deti: detský bazén • herňa • miniklub • detská postieľka (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 56

raňajky , za príplatok polpenzia a plná penzia 
(raňajky formou bufetu, obed a večera servírované/výber z 
menu, predjedlo, šaláty a dezerty formou bufetu)
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MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

rodinná izba/bungalov

/ / / / /
/ / /



Cenníky - Korfu

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Korfu - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na 
vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/

dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia gréckeho Ministerstva turizmu je v hoteloch vyberaná pobytová taxa podľa 
počtu hviezdičiek: 1*-2* - 0,50 EUR/izba/noc, 3* - 1,50 EUR/izba/noc, 4* - 3 EUR/izba/noc, 5* - 4 EUR/izba/noc, apartmány – 0,50 EUR/apartmán/noc. 

* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.
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10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1699 1799 1699 1799 1699 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1104,35 1169,35 1104,35 1169,35 1104,35 1104,35 1039,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1699 1799 1699 1799 1699 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1104,35 1169,35 1104,35 1169,35 1104,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 549 599 549 599 549 599 549 599 549

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

HOTEL MAyOr CApO DI COrfu  strana: 42-43

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1199 1099 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 779,35 714,35 649,35 584,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1199 1099 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí  v rodinnej izbe s výhľadom na more s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1699 1799 1699 1799 1699 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1104,35 1169,35 1104,35 1169,35 1104,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 753,35 811,85 753,35 811,85 753,35 811,85 753,35 811,85 753,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 559 599 559 599 559 599 559 599 559

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MAyOr pELEkAS MONASTEry  strana: 44-45

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí  v rodinnej izbe s výhľadom na more s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1199 1099 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v deluxe izbe s výhľadom na more s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1699 1799 1699 1799 1699 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1104,35 1169,35 1104,35 1169,35 1104,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MAyOr LA GrOTTA VErDE  strana: 46-47

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v deluxe izbe s výhľadom na more s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1199 1099 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v junior suite s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1099 1199 1299 1399 1299 1399 1299 1199 1099

zľava 35% do 31.12.2017* 714,35 779,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 779,35 714,35

3. osoba na prístelke* 538,85 584,35 538,85 584,35 538,85 584,35 538,85 584,35 538,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 399 429 399 429 399 429 399 429 399

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ITHEA SuITES  strana: 49

Termíny odletov BTS,KSC 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v junior suite s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 699 799 859 899 899 899 899 899 899 859 799 699 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 454,35 519,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 454,35 389,35

3. osoba na prístelke* 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 euR, potom 309 euR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 499 559 599 659 599 659 599 559 499

zľava 35% do 31.12.2017* 324,35 363,35 389,35 428,35 389,35 428,35 389,35 363,35 324,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL TELLIS  strana: 48

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 399 419 439 459 499 499 499 499 499 499 499 459 429 399

zľava 35% do 31.12.2017* 259,35 272,35 285,35 298,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 298,35 278,85 259,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 euR, potom 299 euR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2849 3159 3099 3449 3759 4109 3759 3709 2849

zľava 35% do 31.12.2017 1851,85 2053,35 2014,35 2241,85 2443,35 2670,85 2443,35 2410,85 1851,85ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL IkOS DASSIA  strana: 50-51

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2069 2069 2119 2239 2239 2309 2709 2709 2709 2709 2709 2309 2069 2069

zľava 35% do 31.12.2017 1344,85 1344,85 1377,35 1455,35 1455,35 1500,85 1760,85 1760,85 1760,85 1760,85 1760,85 1500,85 1344,85 1344,85ZĽAVA>>



Cenníky - Korfu
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10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izba s raňajkami 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1409 1679 1709 1979 1819 1979 1819 1929 1579

zľava 40% do 31.12.2017* 845,40 1007,40 1025,40 1187,40 1091,40 1187,40 1091,40 1157,40 947,40

3. osoba na prístelke* 491,40 647,40 719,40 875,40 809,40 875,40 809,40 839,40 623,40

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 439 589 669 829 769 829 769 789 579

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL kONTOkALI BAy rESOrT & SpA  strana: 52

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba 1209 1249 1329 1379 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1459 1329 1329

zľava 40% do 31.12.2017* 725,40 749,40 797,40 827,40 905,40 905,40 905,40 905,40 905,40 905,40 905,40 875,40 797,40 797,40

3. osoba na prístelke* 389,40 413,40 479,40 515,40 611,40 611,40 611,40 611,40 611,40 611,40 611,40 575,40 479,40 479,40

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 479 509 579 619 709 709 709 709 709 709 709 679 579 579

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
11.06. 21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba 1609 1739 1609 2089 2029 2209 2029 1869 1609

zľava 40% do 31.12.2017* 965,40 1043,40 965,40 1253,40 1217,40 1325,40 1217,40 1121,40 965,40

3. osoba na prístelke* 719,40 779,40 719,40 917,40 899,40 971,40 899,40 827,40 719,40

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 euR, potom 299 euR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL LOuIS COrCyrA BEACH  strana: 53

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 06.08. 13.08. 20.08. 27.08. 03.09. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba 1199 1199 1199 1199 1239 1499 1499 1499 1499 1499 1449 1199 1199 1199

zľava 40% do 31.12.2017* 719,40 719,40 719,40 719,40 743,40 899,40 899,40 899,40 899,40 899,40 869,40 719,40 719,40 719,40

3. osoba na prístelke* 641,40 641,40 641,40 641,40 659,40 767,40 767,40 767,40 767,40 767,40 749,40 641,40 641,40 641,40

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 euR, potom 299 euR

ZĽAVA>>

Aj vy premýšľate kam na dovolenku s deťmi? Už nemusíte hľadať, zbaľte 
rodinku, ide sa do Tatier! Náš rodinný hotel v Jasnej ponúka ideálne podmienky  
na rodinnú dovolenku. Vaše prázdniny s nami budú skrátka nezabudnuteľné. 
 
• dovolenka v blízkosti lanoviek 
• hviezdne leto s bohatým programom
• sme kids friendly hotel - priateľský k deťom a rodinám
• rozsiahle wellness centrum s exterierovými vírivkami a s výhľadom  

na Chopok
• vynovené izby Economy a moderné izby Deluxe 
• množstvo aktivít pre deti a rodiny



58  I  Grécko/Zakynthos Grécko/Zakynthos  I  59



Zakynthos I Amoudi
ŠT

ÚD
IÁ

 K
OZ

AN
OS

 
+

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

Poloha: priamo nad malou úzkou pieskovou plážou 
s pozvoľným vstupom do vody, ku ktorej sa schádza po 
schodoch • v dedinke Amoudi • v okolí niekoľko taverien a 
obchodíkov • cca 3 km od Alykanas a cca 5 km od Alykes 
(rušnejšie letoviská kam sa dá zájsť pešo za cca 45 min.) • 
cca 9 km Tsilivi • cca 14 km hlavné mesto Zakynthos • cca 
16 km od letiska

60  I  Grécko/Zakynthos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio / /

VybaVenie: komplex dvoch 3-poschodových budov s 22 štúdiami bez výťa-
hu • bar pri bazéne • WiFi pripojenie v okolí baru (všeobecne v tejto oblasti nie je 
ideálne) • sladkovodný bazén (verejne prístupný) • slnečníky a lehátka pri bazéne 
(obmedzený počet) • slnečníky a lehátka na terase orientovanej k moru* • plážové 
osušky nie sú k dispozícii • supermarket • nevhodné pre hendikepovaných • do-
máce zvieratá nie sú povolené

UbytoVanie: spolu 22 štúdií • jednoduché menšie 2lôžkové štúdiá • v nie-
ktorých možnosť 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • kuchynský kút 
(nie je vybavený na veľké varenie, základný riad, varič, malá chladnička, čistiace 
prostriedky nie sú k dispozícii) • varná kanvica (za vratnú zálohu) • trezor (za vratnú 
zálohu) • balkón so stolíkom a stoličkami s výhľadom na bazén alebo do ulice • pre 
obmedzený počet štúdií nie je často možné vyhovieť požiadavkám na konkrétne 
štúdio

* - služba za poplatok

VybaVenie: jednoduchý hotel pre nenáročných klientov • 3-poschodový hotel 
• vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii (obmedzený počet) • výťah • WiFi pri-
pojenie vo verejných priestoroch • reštaurácia • bar pri bazéne • sladkovodný bazén 
• lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na terase pred hotelom orien-
tovanej k moru* a na pláži* • bar a bazén sú verejne prístupné, bar nie je súčasťou all 
inclusive a niekoľkokrát za sezónu sa tu koná beach party pre verejnosť

UbytoVanie: 36 menších a jednoducho zariadených izieb • štandardná 
2lôžková izba s možnosťou 1 prístelky alebo 2 prísteliek (poschodová posteľ) 
• individuálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC (mydlo a šampón nie 
sú k dispozícii) • fén • TV (iba grécke programy) • minichladnička • balkón • 
väčšina izieb má čiastočný výhľad na more, len 3 izby na prízemí majú  výhľad 
na vedľajšiu budovu • vzhľadom na malý počet izieb nie je možné vyhovieť 
požiadavke na konkrétnu izbu či na výmenu izby

Pre deti: detský klub FIRÁČIK ( júl - august) • detská postieľka nie je k dispozícii

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby ( je povolené mať 
infanta v posteli s rodičmi, bez postieľky).

* - služba za poplatok

cenník str. 70

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /

Zakynthos I Alykes

HO
TE

L 
M

ON
TR

EA
L

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

Grécko/Zakynthos  I  61

 

all inclUsiVe plná penzia formou jed-
noduchého bufetu • zmrzlina • ľahké občerstvenie (napr. 
pizza, sendviče alebo burgre) • koláčiky, káva a čaj • neal-
koholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (čapova-
né pivo, biele a červené víno, ouzo, brandy, vodka, voda, 
džúsy, čaj, espresso, filtrovaná káva) • skoré raňajky hotel 
neposkytuje • možnosť obedového balíčka v prípade výle-
tu alebo požičania auta u delegáta

cenník str. 70

Poloha: priamo pri úzkej kamienkovej pláži v letovis-
ku Alykes • pozvoľný vstup do mora • odporúčame obuv 
do vody • cca 250 m centrum Alykes s obchodmi, barmi a 
reštauráciami • autobusová zastávka pred hotelom • cca 16 
km hlavné mesto Zakynthos • cca 18 km od letiska

bez straVy
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VybaVenie: komplex štyroch 3poschodových budov • vstupná hala s recep-
ciou a TV • trezor na recepcii • výťah • WiFi pripojenie • reštaurácia • bar • bazén • 
terasa • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži* • minimarket

ŠPort a relax: fitnes* • sauna* • aquagym • strečing • biliard* • vodné 
športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 65 izieb • 2lôžkové štúdio s možnosťou 1-2 prísteliek • 
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • kuchynský kút s elektrickým varičom 
• chladnička • TV • balkón

Pre deti: detská postieľka • časť bazéna vyhradená pre deti

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /

Grécko/Zakynthos  I  63

 all inclUsiVe plná penzia formou 
bufetu • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
(víno, čapované pivo) • snacky • zmrzlina • popoludňajší 
čaj, káva a koláčiky • možnosť objednania obedových 
balíčkov*cenník str. 70

Poloha: cca 120 m od menšej pieskovej pláže • cca 
500 m od centra letoviska Tsilivi • cca 6 km od hlavného 
mesta Zante • cca 8 km od letiska

Zakynthos I TragakiZakynthos I Tsilivi
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Poloha: cca 150 m od malej pieskovej pláže 
(miestami kamienky a kamene) • známa dlhá piesková 
pláž letoviska Tsilivi dostupná pešo • cca 500 m od cen-
tra letoviska Tsilivi • budova so štúdiami Marietta priamo 
susedí s aparthotelom Planos Beach • cca 6 km od hlav-
ného mesta • cca 8 km od letiska

62  I  Grécko/Zakynthos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio štúdio/ / /

VybaVenie: trojpodlažná budova bez výťahu • malá recepcia a bar s posede-
ním a TV • WiFi pripojenie vo verejných priestoroch (všeobecne v tejto oblasti nie 
je ideálne) • polpenzia v reštaurácii hotela Planos Beach (bufetové kontinentálne 
raňajky a večera formou jednoduchého bufetu) • bazén a terasa s lehátkami a sl-
nečníkmi v hoteli Planos Beach • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky nie 
sú k dispozícii • nevhodný pre hendikepovaných

UbytoVanie: spolu 18 štúdií • 2lôžkové štúdio s možnosťou 1 prístelky pre 
dospelého alebo 1-2 prísteliek pre deti • individuálna klimatizácia • kúpeľňa s va-
ňou/WC • kuchynský kút (základný riad, minichladnička, elektrický varič) • SAT/LCD 
TV • trezor* • balkón alebo terasa s výhľadom do vnútrozemia

Pre deti: časť bazéna vyhradená pre deti v susednom hoteli Planos Beach • 
detská postieľka*

* - služba za poplatok

cenník str. 70

PolPenzia kontinentálne bufetové raňajky 
a večera formou jednoduchého bufetu v aparthoteli Pla-
nos Beach



VybaVenie: hotel prechádza renováciou počas zimy 2017/2018 • šesť 3po-
schodových budov • vstupná hala s nonstop recepciou • výťah • WiFi pripojenie vo 
verejných priestoroch (možné výpadky) • TV miestnosť • reštaurácia • bar • 2 sladko-
vodné bazény • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži* • plážo-
vé osušky nie sú k dispozícii • animačné programy • nevhodný pre hendikepovaných

ŠPort a relax: biliard* • stolný tenis • 4 vstupy do blízkeho aquaparku

UbytoVanie: 180 izieb typu štúdio alebo apartmán • individuálna klimatizá-
cia • kúpeľňa/WC • fén • kuchynský kút • varná kanvica • SAT/TV • telefón • malá 
chladnička • trezor* • balkón alebo terasa • v štúdiách možnosť 1 prístelky formou 
pohovky • v apartmánoch možnosť 2 prísteliek formou pevných lôžok, ktoré sú 
oddelené zasúvacou stenou (ide o 1 veľkú izbu rozdelenú tenkou stenou, 1 klima-
tizácia pre celý apartmán)

Pre deti: detský bazén • nový detský kútik • detské ihrisko • detská postieľka 
(na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio

apartmán

/ /
/ / / / /
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all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu • medzinárodná kuchyňa a show cooking počas ve-
čere pred klientami • občerstvenie v snackbare • snacky 
• kopčeková zmrzlina • nápoje (miestne čapované pivo  
a víno, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, voda, 
čaj, káva) • nápoje po 23.00 hod. a nápoje a občerstvenie 
nezaradené do systému all inclusive sa platia na mieste, 
spravidla 2 EUR/položkacenník str. 71

Poloha: rušnejší hotelový komplex necelých 60 
m od menšej pieskovej pláže s drobnými kamienkami  
a čiastočne kamenitým vstupom do mora • v letovisku tiež 
známa široká piesková pláž • v jednom z najkrajších leto-
vísk na Zakynthose - Tsilivi • cca 70 m od stanice autobusu  
a taxi • cca 300 m od centra letoviska • cca 350 m od 
vodného parku s atrakciami pre deti a dospelých • cca 7 
km severozápadne od hlavného mesta Zakynthos • cca 8 
km od letiska

Zakynthos I Tsilivi
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Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži obľúbené-
ho turistického letoviska Tsilivi • pozvoľný vstup do mora •  
v pokojnejšej časti letoviska pri ceste • cca 200 m autobu-
sová zastávka • cca 200 m centrum Tsilivi s obchodíkmi, 
reštauráciami a barmi • cca 5 km severozápadne od hlav-
ného mesta Zakynthos • cca 8 km od letiska

64  I  Grécko/Zakynthos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • výťah • WiFi pripojenie v priestore re-
cepcie (často zlý signál) • internetový kútik • TV kútik • hlavná bufetová reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • niekoľko barov • vonkajší bazén • vonkajšie jacuzzi • detský 
bazén • krytý bazén (vyhrievaný v máji a októbri) • lehátka a slnečníky pri bazéne 
• lehátka a slnečníky na pláži* • plážová osuška (vratná kaucia, výmena každý 2. 
deň) • doktor na zavolanie* • minimarket • denné a večerné animačné programy 
v angličtine (vodné pólo, volejbal, bingo, kvíz, disco, grécky večer, živá hudba a i.)

ŠPort a relax: sauna • masáže* (na vyžiadanie) • fitnes • stolný tenis • 
biliard* • plážový volejbal

UbytoVanie: 192 izieb • štandardná 2lôžková izba s možnosťou 1 prístelky 
vybavená starším nábytkom • individuálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou/WC • fén • SAT/TV • telefón • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa

Pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 71

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby • 4x týždne 
tematická večera (talianska, mexická, grécka, BBQ; nutná 
rezervácia) • ľahké občerstvenie počas dňa (napr. sendvi-
če, omelety, pizza, šaláty) • zmrzlina • nočné občerstvenie 
• vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej vý-
roby, káva a čaj
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Poloha: cca 500 m od pieskovo-kamienkovej pláže 
Porto Roma, na jej okraji je malý úsek tolerovaný ako pláž 
pre nudistov • cca 1,5 km (cca 25 min. peši) od jednej z naj-
krajších pláží ostrova Gerakas, piesková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, na okraji tolerovaný úsek pre nudistov • 
v blízkosti supermarket, reštaurácie a taverny • cca 18 km 
od letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

VybaVenie: hotel pre nudistov • niekoľko 2-3poschodových budov obklope-
ných zeleňou • vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v oblasti baru • knižnica 
• reštaurácia • bar pri bazéne • sladkovodný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne 
• lehátka a slnečníky na pláži* • majiteľ má malého psíka

ŠPort a relax: masáže* • manikúra* • pedikúra*

UbytoVanie: spolu 30 izieb • jednoducho zariadená štandardná 2lôžková 
izba s možnosťou 1 prístelky • individuálna klimatizácia* • kúpeľňa so sprchou/WC • 
SAT/TV • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa s výhľadom na bazén alebo 
čiastočným výhľadom na more • na vyžiadanie apartmán s kuchynským kútom až 
pre 4 dospelé osoby

Pre deti: detské ihrisko • detská postieľka (na vyžiadanie) • detské menu

* - služba za poplatok

cenník str. 71

PolPenzia kontinentálne raňajky formou 
bufetu, večera servírovaná vonku na terase pri bazéne a 
bare (šalát alebo iné predjedlo, výber z 2-3 hlavných jedál, 
dezert), na vyžiadanie vegetariánska strava
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VybaVenie: komplex niekoľkých 3podlažných budov • recepcia • výťah • TV 
kútik • WiFi pripojenie* • internetový kútik* • reštaurácia • hlavný bar • snackbar • 
bar pri bazéne • bazén • detský bazén • terasa • lehátka a slnečníky pri bazéne • 
lehátka a slnečníky na pláži*

ŠPort a relax: aerobik • biliard* • šípky • stolný tenis • mini basketbal

UbytoVanie: spolu 261 izieb • 2lôžková štandardná izba s možnosťou 2 
prísteliek • klimatizácia* ( júl a august bez poplatku) • kúpeľňa/WC • fén • TV • trezor* 
• balkón

Pre deti: detský bazén • miniklub pre deti 4-12 rokov počas mesiacov júl             
a august • detské ihrisko • detské stoličky

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /
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all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu • neskoré raňajky • snacky počas dňa • zmrzlina • 
popoludní káva/čaj • vybrané miestne nealkoholické                
a alkoholické nápojecenník str. 72

Poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora • cca 50 m od obchodov, reštaurácií a barov 
• cca 700 m od centra strediska Laganas • cca 5 km od 
letiska • cca 7 km od hlavného mesta Zante
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Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • cca 40 m supermarket • cca 450 m od 
centra letoviska Laganas s množstvom obchodov, taverien, 
barov, reštaurácií a nočných podnikov • cca 8 km hlavné 
mesto a letisko

68  I  Grécko/Zakynthos

VybaVenie: komplex hlavnej budovy a vedľajších budov • lobby s nonstop 
recepciou • výťah • batožinová miestnosť • TV kútik • WiFi pripojenie vo verejných 
priestoroch • hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia • 3 bary • snackbar • bazén 
• lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky • 
práčovňa* • pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie (muži dlhé nohavice)

ŠPort a relax: spa*, masáže* a fitnes* v sesterskom hoteli Zante Park • 
kaderníctvo* • biliard • stolný tenis • plážový volejbal • plážový basketbal

UbytoVanie: celkom 120 izieb • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • 
župany a papučky • fén • SAT/TV • telefón • minibar* • trezor* • set na prípravu čaju 
a kávy • balkón • typy izieb: štandardná, superior s bočným výhľadom na more, 
superior suita a i.

Pre deti: detský bazén • detská postieľka • detské ihrisko • stráženie detí* 
(na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 72

PolPenzia kontinentálne bufetové raňajky 
a večera formou jednoduchého bufetu v aparthoteli  
Planos Beach

VybaVenie: rozľahlý hotelový komplex 2-3podlažných budov • vstupná hala 
s nonstop recepciou • WiFi pripojenie vo verejných priestoroch a na izbách • inter-
netový kútik* • spoločenská miestnosť s TV • hlavná reštaurácia • reštaurácia pri 
bazéne* (možnosť obeda à la carte) • bar pri bazéne • sladkovodný bazén • lehátka 
a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky (vratná kaucia) • doktor na zavo-
lanie* • minimarket • práčovňa* • parkovisko • amfiteáter • soft animačné programy 
v angličtine alebo nemčine

ŠPort a relax: spa & wellness centrum* ( jacuzzi, sauna, masáže) • fitnes  
centrum • biliard* • 2 tenisové kurty (vratná záloha) • basketbal • vodné pólo • plá-
žový volejbal • vodné športy* (cca 100 m od hotela)

UbytoVanie: spolu 100 izieb • elegantné, moderne zariadené izby a suity • 
klimatizácia • menšia kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • WiFi pripojenie • trezor 
• minichladnička • vybavenie na prípravu kávy • balkón alebo terasa • izbový servis* 
• typy izieb: štandardná, štandardná s výhľadom na more, junior suita a senior suita

Pre deti: detský bazén • miniklub v cudzom jazyku (4-12 rokov)  • detské ihris-
ko • detská postieľka • detská stolička • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba

suita

/ /
/ / / / /

Zakynthos I Vassilikos
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PolPenzia

cenník str. 72

Poloha: priamo pri vlastnej pieskovej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • pláž Aghios Nikolaos so širokou 
ponukou vodných športov, potápačskou školou, barmi, 
obchodmi a tavernami dostupná pešo za cca 10 min. • ne-
ďaleko dedinky Vassilikos a ďalších krásnych pláží ostrova 
ako napr. pláže Gerakas, kde hniezdia morské korytnačky 
Caretta caretta • cca 10 km od Argassi • cca 15 km od hlav-
ného mesta • cca 18 km od letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /
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Cenníky - ZakynthosCenníky - Zakynthos

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Zakynthos - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet 
nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/

dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
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Cenníky - Zakynthos

POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia gréckeho Ministerstva turizmu je v hoteloch vyberaná pobytová taxa podľa 

počtu hviezdičiek: 1*-2* - 0,50 EUR/izba/noc, 3* - 1,50 EUR/izba/noc, 4* - 3 EUR/izba/noc, 5* - 4 EUR/izba/noc, apartmány – 0,50 EUR/apartmán/noc.

* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

10/11 
nocí

10/11 
nocí

ŠTÚDIA KOzANOS + strana: 60

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štúdiu bez stravy 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 299 399 459 429 459 429 429 399 299

zľava 35% do 31.12.2017* 194,35 259,35 298,35 278,85 298,35 278,85 278,85 259,35 194,35

3. osoba na prístelke* 168,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 168,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ŠTÚDIA MArIETTA  strana: 62

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štúdiu s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 499 559 599 699 659 699 599 559 499

zľava 35% do 31.12.2017* 324,35 363,35 389,35 454,35 428,35 454,35 389,35 363,35 324,35

3. osoba na prístelke* 324,35 363,35 343,85 369,85 343,85 369,85 343,85 363,35 324,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 199 199 199 199 199 199 199 199

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 1059 1099 1059 1099 1059 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 688,35 714,35 688,35 714,35 688,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MONTrEAL  strana: 61

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 659 699 759 759 759 759 759 759 759 699 659 599 559

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 428,35 454,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 454,35 428,35 389,35 363,35

3. osoba na prístelke* 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35

4. osoba na prístelke* 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1299 1199 1299 1099 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 844,35 779,35 844,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 376,35 402,35 376,35 402,35 376,35 402,35 376,35 402,35 376,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL PLANOS BEAcH  strana: 63
Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 699 759 799 799 799 799 799 799 799 759 699 659 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 454,35 493,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 428,35 389,35

3. osoba na prístelke* 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 779 889 839 889 869 969 879 889 799

zľava 35% do 31.12.2017* 506,35 577,85 545,35 577,85 564,85 629,85 571,35 577,85 519,35

3. osoba na prístelke* 402,35 454,35 428,35 454,35 447,85 486,85 447,85 454,35 415,35

1. dieťa 2-3 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL NATurIST PANOrAMA  strana: 66

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 619 629 659 659 659 659 669 709 709 709 669 659 649 619

zľava 35% do 31.12.2017* 402,35 408,85 428,35 428,35 428,35 428,35 434,85 460,85 460,85 460,85 434,85 428,35 421,85 402,35

3. osoba na prístelke* 330,85 337,35 350,35 350,35 350,35 350,35 356,85 369,85 369,85 369,85 350,35 350,35 343,85 330,85

1. dieťa 2-3 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL zANTE MArIS  strana: 64

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1159 1099 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 753,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 454,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 454,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

HOTEL ADMIrAL TSILIvI  strana: 65

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štúdiu s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1159 1099 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 753,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v apartmáne s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1159 1099 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 753,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35

4. osoba na prístelke* 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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Cenníky - Zakynthos

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1549 1809 1709 1849 1829 2019 1719 1849 1549

zľava 35% do 31.12.2017* 1006,85 1175,85 1110,85 1201,85 1188,85 1312,35 1117,35 1201,85 1006,85

3. osoba na prístelke* 798,85 922,35 870,35 941,85 935,35 1026,35 876,85 941,85 798,85

4. osoba na prístelke* 798,85 922,35 870,35 941,85 935,35 1026,35 876,85 941,85 798,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 509 569 539 579 569 619 549 579 509

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL gALAxy  strana: 68

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1159 1159 1269 1269 1269 1269 1329 1379 1379 1299 1269 1269 1179 1159

zľava 35% do 31.12.2017* 753,35 753,35 824,85 824,85 824,85 824,85 863,85 896,35 896,35 844,35 824,85 824,85 766,35 753,35

3. osoba na prístelke* 603,85 603,85 655,85 655,85 655,85 655,85 688,35 714,35 714,35 675,35 655,85 655,85 616,85 603,85

4. osoba na prístelke* 603,85 603,85 655,85 655,85 655,85 655,85 688,35 714,35 714,35 675,35 655,85 655,85 616,85 603,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 409 409 429 429 429 429 449 459 459 439 429 429 409 409

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1619 1569 1699 1699 1889 1559 1489 1379

zľava 35% do 31.12.2017* 844,35 1052,35 1019,85 1104,35 1104,35 1227,85 1013,35 967,85 896,35

3. osoba na prístelke* 642,85 785,85 759,85 818,35 824,85 909,35 759,85 727,35 675,35

1. dieťa 0-6 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 599 729 709 759 759 829 699 679 629

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL THE BAy  strana: 69

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 989 989 1169 1169 1169 1169 1239 1289 1289 1259 1039 1039 1039 1039

zľava 35% do 31.12.2017* 642,85 642,85 759,85 759,85 759,85 759,85 805,35 837,85 837,85 818,35 675,35 675,35 675,35 675,35

3. osoba na prístelke* 499,85 499,85 584,35 584,35 584,35 584,35 610,35 636,35 636,35 616,85 519,35 519,35 519,35 519,35

1. dieťa 0-6 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 469 469 549 549 549 549 579 599 599 579 499 499 499 499

ZĽAVA>>

Cenníky - Zakynthos

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
18.06. 28.06. 09.07. 19.07. 30.07. 09.08. 20.08. 30.08. 10.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s poschodovou posteľou s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1059 1259 1209 1309 1259 1379 1269 1179 1059

zľava 35% do 31.12.2017* 688,35 818,35 785,85 850,85 818,35 896,35 824,85 766,35 688,35

3. osoba na prístelke* 525,85 623,35 597,35 642,85 623,35 675,35 629,85 584,35 525,85

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 579 679 659 709 679 739 689 639 579

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 419 479 469 499 479 519 489 459 419

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL POSEIDON BEAcH  strana: 67

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s poschodovou posteľou s all 
inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 809 809 919 919 919 919 949 969 969 969 939 809 809 809

zľava 35% do 31.12.2017* 525,85 525,85 597,35 597,35 597,35 597,35 616,85 629,85 629,85 629,85 610,35 525,85 525,85 525,85

3. osoba na prístelke* 415,35 415,35 467,35 467,35 467,35 467,35 480,35 486,85 486,85 486,85 480,35 415,35 415,35 415,35

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 409 409 459 459 459 459 479 479 479 479 479 409 409 409

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 349 349 379 379 379 379 389 389 389 389 389 349 349 349

ZĽAVA>>

HŽTEL 
CHOPOK

* * * *

KŽNGREŽ AŽ ŽŽ ŽŽŽ ŽŽŽŽ

         2 x PLAVECKÝ ŽAZÉN, 1Ž x ŽAUNA, 7 x ŽŽWLING,
FITNEŽŽ,  ŽETŽKÝ ŽVET                 WWW.HŽTELCHŽPŽK.ŽK
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Poloha: cca 100 m od krásnej dlhej červenej pieskovej 
pláže Xi • v malej dedinke Xi cca 6 km od centra letoviska 
Lixouri s obchodmi, tavernami a barmi • priamo pred hotelom 
autobusová zastávka (v hlavnej sezóne pravidelná doprava 
cca 2x denne do Lixouri) • cca 46 km od letiska Kefalónia (pri 
transfere z letiska do hotela sa využíva trajekt z Argostoli do 
Lixouri, cca 20 min. plavby)

VybaVenie: hotelový komplex v nádhernom prostredí • vstupná hala s re-
cepciou • WiFi pripojenie v hlavnom bare (zadarmo 1 hod./deň) • TV miestnosť • 
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia pri pláži s gréckou kuchyňou* • hlavný 
bar • pool bar • plážové osušky* (na recepcii/vratná kaucia) • lehátka a slnečníky 
pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • minimarket • konferenčné priestory* • 
parkovisko

ŠPort a relax: tenisový kurt* • stolný tenis (odporúčame vlastné rakety/
loptičky) • volejbal • biliard* • vodné športy* ( júl, august)

UbytoVanie: spolu 197 klimatizovaných izieb • 2lôžková izba s možnosťou 
1 prístelky • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie* • telefón • minichladnička 
• trezor • balkón alebo terasa • na vyžiadanie ďalšie typy izieb: s bočným výhľadom 
na more, rodinná s výhľadom do záhrady (znížené prízemie, poschodová posteľ)

* - služba za poplatok 

Kefalónia I Lixouri - Xi
  

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

**

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

rodinná izba

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská po-
stieľka (na vyžiadanie) •  detský klub FIRÁČIK ( júl - august)

cenník str. 81

Grécko/Kefalónia  I  77

all inclUsiVe plná penzia formou 
bufetu • nápoje počas obeda a večere (čapované pivo, 
víno, minerálna voda, malinovky zo samoobslužných au-
tomatov) • ľahké občerstvenie v snackbare pri bazéne 
(minisendviče, syrové a špenátové pečivo, zmrzlina) • 
popoludňajšia káva a koláčiky • rozlievané alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej výroby v hlavnom bare 
a v bare pri bazéne (biele a červené víno, miestne čapo-
vané pivo, vybrané druhy alkoholu a kokteilov miestnej 
výroby, voda, koncentrované džúsy, sýtené limonády, 
filtrovaná a instantná káva) • na vyžiadanie bezlepková 
strava
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MOŽNOSTI OBSADENIA

Kefalónia I Skala

 PolPenzia raňajky a večera formou bufetu

VybaVenie: luxusný hotel len pre dospelých (od 18 rokov) • vstupná hala 
s recepciou • WiFi pripojenie v spoločných priestoroch a na izbách • TV miestnosť 
• hlavná reštaurácia Piacere • stredomorská à la carte reštaurácia Azzurro s výhľa-
dom na more • lobby bar Black Bar • kokteil bar White Bar • bazén • vonkajšia ja-
cuzzi • terasa na opaľovanie • lehátka a slnečníky pri bazéne • altánky pri bazéne • 
lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky pri bazéne • čistiareň* • kaderníctvo* 
• animačný program (tematické večery a večery s hudbou niekoľkokrát za pobyt) • 
požadované spoločenské oblečenie

ŠPort a relax: wellness & spa centrum Blu Spa* (sauna, hammam, jacuz-
zi, masáže) • fitnes centrum • tenis* • biliard* • vodné športy*

UbytoVanie: spolu 89 luxusných izieb a  4 apartmány v  minimalistic-
kom dizajne • moderne zariadená 2lôžková izba • centrálna klimatizácia • kú-
peľňa s vaňou alebo sprchou/WC • fén • župany a papuče • SAT/TV • WiFi pri-
pojenie* • minibar* • trezor • set na prípravu kávy/čaju • žehliaca doska so 
žehličkou • balkón alebo terasa s  výhľadom na záhradu, hory alebo more 

 *- služba za poplatok

cenník str. 81

Poloha: cca 100 m pieskovo-kamienková pláž (cez 
cestu) • vstup do mora kamenistý • cca 1,5 km od obľú-
beného letoviska Skala s množstvom taverien, barov a 
kaviarní (dá sa zájsť pešo po pláži alebo miestnej komuni-
kácii) • cca 37 km od letiska Kefalonia

78  I  Grécko/Kefalónia

Poloha: cca 220 m od obľúbenej pieskovej pláže s 
modrou vlajkou Ammes Beach • v blízkosti mnoho ďalších 
pláží ako Avithos, Spasmata, Megali Ammos a Ai Helis • 
cca 300 m od menšieho obchodu • cca 9 km od hlavného 
mesta Argostoli • cca 2 km od letiska Kefalónia VybaVenie: menší hotelový komplex štyroch 2podlažných budov apart-

mánového typu uprostred upravenej záhrady • vstupná hala s recepciou • WiFi 
pripojenie na recepcii • reštaurácia Mylos (čerstvé ryby a morské plody, grécke a 
medzinárodné jedlá a miestne vína) • bar pri bazéne Ammes • bazén s oddelenou 
detskou časťou • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • 
požičovňa áut* • parkovisko

UbytoVanie: 37 plne vybavených izieb s bočným výhľadom na more • 
štandardná izba s možnosťou 1 prístelky • 1 väčšia miestnosť s kuchynským kútom 
• klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • chladnička • rýchlovarná 
kanvica • balkón alebo terasa

Pre deti: detská časť bazéna • detská postieľka (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok 
 

Kefalónia I Svoronata - Ammes Beach
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MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

bez straVy, za príplatok kontinentálne raňajky
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Kefalónia I Karavomylos
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži v de-
dinke Karavomylos • v prostredí panenskej prírody, zelenej 
krajiny a úžasných pláží • cca 2 km od obľúbeného stre-
diska Sami • cca 1 km od známej jaskyne Melissani • cca 
27 km od hlavného mesta Argostoli • cca 26 km od letiska

80  I  Grécko/Kefalónia

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

raŇaJKy, za príplatok polpenzia (raňajky for-
mou bufetu, servírovaná večera výberom z menu)

VybaVenie: luxusný boutique hotel • vstupná hala s recepciou • internetový 
kútik • WiFi pripojenie na recepcii • hlavná reštaurácia s  tradičnou a  modernou 
gréckou kuchyňou • bar • bar pri bazéne • kaviareň • vonkajší bazén • lehátka a 
slnečníky pri bazéne a na pláži • zmenáreň • bezbariérový hotel • konferenčné 
priestory 

ŠPort a relax: fitnes • sauna • centrum krásy s masážami* a inými tera-
peutickými procedúrami*

UbytoVanie: moderne a veľmi vkusne zariadená 2lôžková superior izba 
s možnosťou 1 prístelky zariadená s dôrazom na detail a komfort • klimatizácia • 
kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/WC • fén • SAT/TV • telefón • DVD prehrávač • 
trezor • minichladnička • set na prípravu kávy/čaju • izbový servis* • balkón s výhľa-
dom na bazén a more

Pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) • detské ihrisko

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 81

Cenníky - Kefalónia

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Cephalonia - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný 
počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia gréckeho Ministerstva turizmu je v hoteloch vyberaná pobytová taxa podľa 
počtu hviezdičiek: 1*-2* - 0,50 EUR/izba/noc, 3* - 1,50 EUR/izba/noc, 4* - 3 EUR/izba/noc, 5* - 4 EUR/izba/noc, apartmány – 0,50 EUR/apartmán/noc. 

* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

7 
nocí

7 
nocí

7 
nocí

AMMES HOTEl & ApArTMENTS  strana: 78

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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 bez stravy 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 259 299 359 399 429 459 459 459 459 429 399 359 339 299 259

zľava 35% do 31.12.2017* 168,35 194,35 233,35 259,35 278,85 298,35 298,35 298,35 298,35 278,85 259,35 233,35 220,35 194,35 168,35

3. osoba na prístelke* 168,35 168,35 194,35 233,35 233,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 233,35 194,35 194,35 168,35 168,35

1. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

príplatok za raňajky 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

HOTEl CEpHAlONIA pAlACE  strana: 76-77

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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 s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 699 799 859 859 899 899 899 899 879 859 799 759 699 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 454,35 519,35 558,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 571,35 558,35 519,35 493,35 454,35 389,35

3. osoba na prístelke* 389,35 389,35 389,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 389,35 389,35 389,35 389,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR 

príplatok za bočný výhľad na more - dospelá osoba 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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 rodinnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 699 799 859 859 899 899 899 899 879 859 799 759 699 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 454,35 519,35 558,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 571,35 558,35 519,35 493,35 454,35 389,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR 

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

 HOTEl IONIAN EMErAlD rESOrT  strana: 80

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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 izbe superior s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1079 1079 1079 1079 1079 1219 1319 1319 1319 1319 1319 1109 1079 1079 1079

zľava 40% do 31.12.2017* 647,40 647,40 647,40 647,40 647,40 731,40 791,40 791,40 791,40 791,40 791,40 665,40 647,40 647,40 647,40

3. osoba na prístelke* 497,40 497,40 497,40 497,40 497,40 557,40 599,40 599,40 599,40 599,40 599,40 509,40 497,40 497,40 497,40

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za polpenziu - dospelý 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

príplatok za polpenziu - dieťa 2-12 rokov 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

TESOrO Blu HOTEl & SpA  strana: 79

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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 s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 969 969 1029 1059 1059 1269 1309 1309 1309 1309 1309 1099 1069 1069 949

zľava 40% do 31.12.2017* 581,40 581,40 617,40 635,40 635,40 761,40 785,40 785,40 785,40 785,40 785,40 659,40 641,40 641,40 569,40

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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cenník str. 89

Kos I Lambi

Grécko/Kos  I  85
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži Lam-
bi • autobusová zastávka priamo pri hoteli • cca 100 m ob-
chody a reštaurácie • cca 2 km od hlavného mesta • cca 
30 km od letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba štandardná izba 

rodinná izba 

VybaVenie: hlavná budova, 8 priľahlých budov a 100 bungalovov • lobby • 
recepcia • výťahy • trezor • WiFi pripojenie v lobby • internetový kútik* • SAT/TV 
kútik • 2 reštaurácie • 4 bary • 3 bazény • konferenčná miestnosť • supermarket • 
každý večer animačný program • vhodný pre hendikepovaných

ŠPort a relax: spa centrum* • herňa* • biliard* • stolný tenis • tenisový 
kurt

UbytoVanie: spolu 510 izieb • klimatizácia • kúpeľňa/WC • chladnička • TV 
• telefón • balkón alebo terasa • typy izieb: štandardná, rodinná

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko

* - služba za poplatok

cenník str. 89

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • snacky počas dňa • nealkoholické a alkoholické nápo-
je miestnej výroby počas dňa

84  I  Grécko/Kos

Kos I Lambi

/ / /
/ /

VybaVenie: areál zasadený do udržiavanej záhrady s rozlohou 60 000 m2 
• hlavná 1poschodová budova, šesť 2poschodových budov a 3 vedľajšie budovy 
• vstupná hala s recepciou • internetový kútik* • TV miestnosť • hlavná reštaurácia 
s terasou • niekoľko ďalších reštaurácií (Nisos, Mythos Greek, Mesogios, Athina 
Pool, čínska, talianska) • pool bar • sport bar • bar so živou hudbou • grill barbecue 
reštaurácia s kuchárskou show • 5 bazénov • vnútorný vyhrievaný bazén • konfe-
renčná miestnosť • minimarket • v reštauráciách sa vyžaduje vhodné oblečenie 
(páni dlhé nohavice)

ŠPort a relax: spa centrum* • sauna* • vírivka* • kozmetický salón* • 
fitnes • herňa* • biliard* • tenis • basketbal • minifutbal • minigolf

UbytoVanie: spolu 662 izieb • štandardná izba s možnosťou 1 prístelky • 
kúpeľňa/WC • fén • župan a papučky • SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička • 
set na prípravu kávy a čaju • balkón a terasa

Pre deti: detský bazén • detský klub

* - služba za poplatok

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. nápojov • rozlievané miestne nealkoholické a al-
koholické nápoje • káva, čaj, zákusky, zmrzlina počas dňa

Poloha: cca 100 m od pláže cez cestu • cca 500 m 
aquapark • cca 2 km od hlavného mesta Kos • cca 22 km 
od letiska
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cenník str. 89

Kos I Kefalos

Grécko/Kos  I  87

Ho
te

l 
Bl

ue
 

la
go

on
 V

Il
la

ge
 

Ho
te

l 
DI

aM
on

D 
Bo

ut
IQ

ue
 

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

**

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba štandardná izba 

rodinná izba cenník str. 89

86  I  Grécko/Kos

Kos I Pamfylon

/ /
/ /

Poloha: cca 700 m od pláže • cca 500 m od super-
marketu • cca 1 km od centra mesta • cca 8 km od mesta 
Asklipeio v tichej lokalite • cca 25 km od letiska

VybaVenie: hlavná budova a 4 vedľajšie budovy v záhrade • nonstop recep-
cia • lobby • WiFi pripojenie • SAT/TV kútik • lekár na zavolanie* • hlavná reštaurácia 
s terasou • à la carte reštaurácia • bar • snackbar pri bazéne • bazén • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • terasa • práčovňa*• vhodný aj pre hendikepovaných

UbytoVanie: spolu 44 izieb • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • kozmetické 
zrkadlo • župan a papučky • SAT/TV • telefón • trezor • minibar • set na prípravu 
kávy a čaju • balkón alebo terasa • typy izieb: štandardná, rodinná

Pre deti: detská časť bazéna • detské ihrisko • detská postieľka* (na vyžiada-
nie) • detské stoličky

* - služba za poplatok

raŇaJKy formou bufetu, za príplatok polpenzia

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie vo verejných priesto-
roch • internetový kútik • TV miestnosť • 7 reštaurácií a barov (hlavná reštaurácia 
Aegean, Thalassa rybia taverna, Susshimi sushi reštaurácia, Golden Sun čínska 
reštaurácia, Mythos Greek Taverna, Piazza talianska reštaurácia, Green & Grill, Ge-
lateria s palacinkami, vafľami, koláčikmi a zmrzlinou) • niekoľko veľkých bazénov • 
bazén s tryskami • vnútorný bazén • vírivka • minimarket

ŠPort a relax: stolný tenis • tenisový kurt • viacúčelové športové ihrisko 
vrátane lanovej dráhy* • prenájom bicyklov* • vodné športy*

UbytoVanie: spolu 336 izieb • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • 
telefón • trezor • minichladnička • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa

Pre deti: detský bazén s toboganom a šmykľavkou • vodné hry pre deti • 
detský klub

* - služba za poplatok

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. nápojov (miestne rozlievané nealkoholické a alko-
holické nápoje) • zmrzlina 10.00-18.00 hod. • snacky 10.30-
11.00 hod. • popoludňajšia káva, čaj a sušienky

Poloha: priamo pri pláži • na juhu ostrova • cca 3 km 
od jednej z najkrajších pláží Paradise Beach • cca 10 km 
mesto Kefalos • cca 20 km od hlavného mesta Kos • cca 
7 km od letiska



10/11 
nocí

ZĽAVA>>

Cenníky - Kos

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Kos - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí 
• stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia gréckeho Ministerstva turizmu je v hoteloch vyberaná pobytová taxa podľa 
počtu hviezdičiek: 1*-2* - 0,50 EUR/izba/noc, 3* - 1,50 EUR/izba/noc, 4* - 3 EUR/izba/noc, 5* - 4,- EUR/izba/noc, apartmány – 0,50 EUR/apartmán/noc.

* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

10/11 
nocí

10/11 
nocí

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

HOTEl ApOllON + strana: 88

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1469 1809 1839 2109 1949 2109 1949 1619 1359 1349

zľava 42% do 31.12.2017* 852,02 1049,22 1066,62 1223,22 1130,42 1223,22 1130,42 939,02 788,22 782,42

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 729 909 919 1049 979 1049 979 809 679 509

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

HOTEl ATlANTIS  strana: 84

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1469 1719 1839 2169 2019 2179 1789 1669 1289 1299

zľava 42% do 31.12.2017* 852,02 997,02 1066,62 1258,02 1171,02 1263,82 1037,62 968,02 747,62 753,42

3. osoba na prístelke* 666,42 770,82 817,22 950,62 886,82 956,42 794,02 747,62 591,02 411,22

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 6-13 rokov na prístelke 379 419 429 459 429 459 399 389 329 319

HOTEl DIAMOND BOuTIquE  strana: 86

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09. 21.09.

Počet nocí v superior izbe s raňajkami 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1559 1829 1819 2089 1929 2089 1929 2089 1639 1519

zľava 39% do 31.12.2017* 950,99 1115,69 1109,59 1274,29 1176,69 1274,29 1176,69 1274,29 999,79 926,59
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cenník str. 89

88  I  Grécko/Kos

I

Poloha: cca 250 m od kamienkovo -pieskovej pláže 
• cca 10 m autobusová zastávka • cca 100 m obchodíky, 
kaviarne, taverny • cca 3 km od centra hlavného mesta Kos 
• cca 24 km od letiska

VybaVenie: hotelový komplex v tradičnom minojskom štýle • hlavná budo-
va a niekoľko ďalších budov obklopených pestrou stredomorskou vegetáciou • 
vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii* • WiFi pripojenie v lobby • internetový 
kútik* • TV kútik • reštaurácia • bar • vonkajší bazén • detský bazén • lehátka a sl-
nečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • osušky k bazénu*

ŠPort a relax: herňa* • biliard* • tenis • basketbal

UbytoVanie: štandardná 2lôžková izba s možnosťou 1 prístelky • klimatizá-
cia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • minichladnička • telefón • balkón alebo terasa

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

all inclUsiVe plná penzia formou bufetu 
vr. nápojov (rozlievané miestne nealkoholické nápoje, pivo, 
víno) • občerstvenie počas dňa (sendviče, pizza a pod.) • 
popoludní zmrzlina • popoludňajšia káva, čaj a sušienky • 
Open bar počas dňa (rozlievané miestne nealkoholické ná-
poje, pivo, víno)

štandardná izba

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

Grécko/Kos  I  89

10/11 
nocí

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

ZĽAVA>>

HOTEl BluE lAgOON RESORT + strana: 85

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2329 2529 2759 3049 2809 3049 2809 2909 2329 2489

zľava 42% do 31.12.2017* 1350,82 1466,82 1600,22 1768,42 1629,22 1768,42 1629,22 1687,22 1350,82 1443,62

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

HOTEl BluE lAgOON VIllAgE  strana: 87

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 3039 3309 3139 3849 3529 3849 3339 3309 3039 2609

zľava 42% do 31.12.2017* 1762,62 1919,22 1820,62 2232,42 2046,82 2232,42 1936,62 1919,22 1762,62 1513,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR
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VybaVenie: elegantný rozľahlý hotelový komplex v krétskom štýle pre ná-
ročných klientov • hlavná hotelová budova a niekoľko ďalších budov v záhrade • 
vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v celom areáli • hlavná reštaurácia • 4 à la 
carte reštaurácie • 3 bary • 4 bazény a 2 detské bazény so sladkou vodou • lehátka 
a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky (za vratnú kauciu) • transfer do 
vodného parku Star Beach (cca 4 km) • minimarket • amfiteáter • animačné programy 
(živá folklórna hudba a tance, bingo, detská tanečná disko, show) • nevhodný pre 
pohybovo hendikepovaných • počas večere sa očakávajú dlhé nohavice od mužov

Šport a relax: The Aura Spa centrum* (masáže, kozmetický salón a i.) • 
vnútorný vyhrievaný bazén • sauna • hammam • jacuzzi • fitnes • aerobik • biliard* • 
stolný tenis • boccia • tenisové kurty (osvetlenie*) • vodné športy*

UbytoVanie: spolu 249 izieb • elegantne zariadené izby • klimatizácia • kú-
peľňa/WC • fén • minichladnička (minibar* na vyžiadanie) • trezor • SAT/TV • hudobný 
kanál • telefón • WiFi pripojenie • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa 
• rôzne typy ubytovania: štandardná 2lôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre do-
spelého alebo dieťa s balkónom alebo terasou v hlavnej hotelovej budove (Ikaros 
Classic), bungalov Classic, bungalov deluxe so súkromným bazénom, bungalov s 
bazénom spoločným pre viaceré bungalovy, suita so spálňou a obývacou izbou, sui-
ta priamo pri mori s vlastným súkromným bazénom, junior suita priamo pri mori, suita 
s výhľadom 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 postieľka • baby sitting*
pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

 

polpenzia, za príplatok all inclusive: plná 
penzia formou bufetu vr. nápojov: miestne víno, pivo a 
nealko; občerstvenie v baroch počas dňa, popoludňajšia 
káva a zákusky, miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje v baroch počas dňa, 1x za týždeň možnosť večere v 
každej z troch reštaurácií  s určeným menu

cenník str. 113

poloha: priamo pri jednej z najkrajších pieskových 
pláží letoviska Malia na východe ostrova • pozvoľný vstup 
do mora • luxusný hotel obklopený záhradou na malom 
kopčeku s nádherným panoramatickým výhľadom • hotel 
delí od promenády vstupná brána • cca 500 m autobusová 
zastávka • cca 2 km centrum letoviska Stalida • cca 10 km 
od 18jamkového golfového ihriska • cca 30 km od mesteč-
ka Agios Nikolaos • cca 37 km východne od Heraklionu

Kréta I Malia
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MOŽNOSTI OBSADENIA
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poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora (na brehu aj kamienky) • cca 200m autobu-
sová zastávka • cca 15 km od Rethymna • cca 40 km od 
Chanie • cca 120 km od letiska v Heraklione VybaVenie: niekoľko budov zasadených do udržiavanej záhrady • vstupná 

hala s recepciou • trezor na recepcii • WiFi pripojenie • internetový kútik • bufetová 
reštaurácia s gréckou a medzinárodnou kuchyňou • lobby bar • bar pri bazéne • 
bazén s vodnými tryskami • detský bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka 
a slnečníky na pláži* • plážové osušky • konferenčná miestnosť • minimarket • den-
né a večerné animačné programy • vhodný pre hendikepovaných

Šport a relax: masáže* • fitnes • aerobik • biliard* • stolný tenis • tenisový 
kurt • minifutbal • volejbalové a basketbalové ihrisko • plážový volejbal • potápanie 
blízko hotela* 

UbytoVanie: spolu cca 200 izieb rôznych typov • centrálna klimatizácia • 
kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • minichladnička • balkón alebo terasa s vý-
hľadom do záhrady, bočným výhľadom na more alebo priamym výhľadom na more 
• ďalšie typy izieb: štandardná, štandardná so zdieľaným bazénom, rodinná (2 spál-
ne), mezonet, pre hendikepovaných (na vyžiadanie)

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka • miniklub v cu-
dzom jazyku • stráženie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 113

92  I  Grécko/Kréta

Kréta I Georgioupolis 

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

all inclUsiVe plná penzia formou 
bufetu • rozlievané alkoholické a  nealkoholické nápoje 
miestnej výroby počas dňa • ľahké občerstvenie počas 
dňa • popoludní káva, čaj a sušienky
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VybaVenie: hlavná budova a niekoľko bungalovov v peknom prostredí • roz-
loha cca 13 500 m2 • vstupná hala s recepciou • 2 výťahy • WiFi pripojenie takmer 
v celom areáli • internetový kútik* • bufetová reštaurácia • hlavný bar • snackbar pri 
bazéne • bazén 10x20 m • detský bazén so šmykľavkou 11x7 m • lehátka a slnečníky 
pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • parkovisko • 3x týždenne večerné animá-
cie (magická alebo tanečná show, folklórny večer) • BBQ večer* • bezbariérový hotel
 
Šport a relax: wellness centrum* • salón krásy* • fitnes • šípky • biliard* • 
stolný tenis* • minigolf* • tenisový kurt*

UbytoVanie: spolu 30 izieb v hlavnej budove a 103 izieb v bungalovoch • kli-
matizácia • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/WC • fén • SAT/LCD TV s rádiom • tele-
fón s priamou voľbou* • trezor* • minichladnička • izbový servis* • balkón alebo terasa
 
pre deti: detský bazén so šmykľavkou • detské ihrisko • miniklub v cudzom 
jazyku • detská postieľka • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

 

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby • počas ví-
kendu tematická večera (talianska, ázijská, mexická alebo 
grécka) • rozlievané nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej výroby počas dňa (nealko, čapované pivo, víno, 
vodka, gin, rum, whiskey, ouzo, raki, kokteily, filtrovaná 
káva, espresso, capuccino, čaj a i.) • popoludní čaj, káva, 
koláčiky, zmrzlinacenník str. 114

poloha: cca 200 m od malej pieskovej pláže • cca 
50 m supermarket a taverny • cca 400 m od autobusovej 
zastávky • cca 500 m bankomat • cca 1 km od vyhľadáva-
ného letoviska Malia na severnom pobreží ostrova • cca  
2 km od zdravotníckeho centra • cca 8 km od letoviska 
Chersonissos • cca 12 km golfové ihrisko Crete Golf Club 
• cca 25 km od Agios Nikolaos • cca 35 km od hlavného 
mesta Heraklion a letiska

Kréta I Malia

 Grécko/Kréta I  95

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

**
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poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • na tichom mieste inak rušného le-
toviska Malia • cca 200 m centrum letoviska Malia s množ-
stvom uličiek s obchodmi, tavernami, barmi a diskotékami 
• cca 22 km od Agios Nikolaos • cca 38 km od Heraklionu 
a letiska VybaVenie: elegantný a útulný hotel rozdelený do šiestich blokov budov 

so 102 izbami ( jedna budova s výťahom) • vstupná hala s recepciou a SAT/TV • 
WiFi pripojenie* v spoločných priestoroch, na izbe a na pláži • internetový kútik* 
• hlavná reštaurácia • bar pri pláži • bar pri bazéne • 3 bazény so sladkou vodou 
• 1 detský bazén so sladkou vodou • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • 
plážové osušky (vratná záloha cca 10 EUR, každá výmena cca 2 EUR) • minimarket 
• práčovňa* • animačné programy

Šport a relax: salón krásy* (sauna, hammam, masáže, kaderníctvo, koz-
metika) • malé fitnes centrum • jacuzzi • gulečník* • stolný tenis • šípky • vodné 
športy*

UbytoVanie: vkusne zariadená superior izba • menšia 2lôžková izba s mož-
nosťou 1 prístelky formou rozkladacej pohovky • individuálna klimatizácia • kúpeľ-
ňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička • kávovar • balkón

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka • malý detský klub 
(v cudzom jazyku, júl-august) • stráženie detí*
pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 113

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • detské menu na obed a večeru (rybie prsty, cestoviny, 
kuracie nugetky, pizza) v hlavnej reštaurácii • popoludňaj-
šie občerstvenie v bare pri pláži (výber šalátov, ovocie, ko-
láčiky) • sendviče a zmrzlina v bare pri bazéne počas dňa • 
nápoje miestnej výroby v bare pri bazéne a v bare pri pláži 
(čapované pivo, biele a červené víno, nealkoholické nápo-
je, džúsy, filtrovaná káva a čaj, alkoholické nápoje: brandy, 
gin, vodka, whisky, rum, rakie, ouzo)

94  I  Grécko/Kréta

Kréta I Malia

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /
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cenník str. 115

Kréta I Chersonissos
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MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / /

VybaVenie: členitý komplex niekoľkých budov a bungalovov • vstupná hala 
s recepciou • WiFi pripojenie* • niekoľko reštaurácií • 4 à la carte reštaurácie (ta-
lianska, tradičná grécka, s rybími špecialitami - nutná rezervácia vopred) • 3 bary •  
5 snackbarov • bazény (so zmiešanou vodou sladká/slaná) • jacuzzi • detský vodný 
park • detské bazény • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky (za 
vratnú kauciu) • konferenčná miestnosť • lekár* • obchodíky (minimarket, zlatníctvo) • 
denné a večerné animačné programy

Šport a relax: wellness centrum* (vnútorný bazén s jacuzzi, sauna, parné 
kúpele, masáže, skrášľovacie procedúry) • kadernícke a nechtové štúdio* • fitnes 
• biliard* • stolný futbal* • stolný tenis • gigantické šachy na pláži • tenisové kurty 
vr. rakiet a loptičiek (osvetlenie*) • lekcie tenisu s inštruktorom* • mini basketbal • 
malé futbalové ihrisko • plážový volejbal • vodné bicykle • kanoe • šnorchlovanie • 
potápačské centrum* • motorizované vodné športy*

UbytoVanie: 97 izieb v hlavnej budove a 330 izieb v bungalovoch • štan-
dardná 2lôžková izba s možnosťou 2 prísteliek • individuálna klimatizácia • kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou/WC • fén • SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička • 
balkón alebo terasa s výhľadom do záhrady alebo na more
 
pre deti: detské bazény • detské ihrisko • miniklub • detská postieľka • detská 
jedálenská stolička • opatrovanie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby • neskoré ra-
ňajky •  skorá večera pre deti • 1x týždne možnosť večere 
v à la carte reštaurácii (nutná rezervácia) • občerstvenie 
počas dňa v snackbaroch • popoludní čaj, káva, sušienky 
• polnočné občerstvenie • rozlievané nealkoholické a al-
koholické nápoje miestnej výroby počas dňa • pri večeri 
je vyžadované vhodné oblečenie (páni dlhé nohavice a 
uzatvorené topánky)

poloha: priamo pri pieskovej pláži • na severnom po-
breží medzi letoviskami Stalida (cca 1 km) a Chersonissos 
(1,5 km) • cca 5 km od Malie • cca 25 km od hlavného mesta 
Heraklion a letiska
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poloha: cca 20 m od pieskovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora (vstup do mora miestami kamenitý) • hotel 
delí od pláže len miestna komunikácia s promenádou spá-
jajúca rušné strediská Stalida a Malia • priamo v centre le-
toviska Stalida s množstvom obchodíkov, taverien, kaviarní  
a barov • cca 35 km od Heraklionu VybaVenie: rozľahlý hotelový komplex niekoľkých budov s 350 izbami zasa-

dený do záhrady • vstupná klimatizovaná hala s recepciou a posedením • výťah • 
batožinová miestnosť so sprchou • WiFi pripojenie na recepcii* • internetový kútik* 
• TV miestnosť • hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia na pláži • talianska à la 
carte reštaurácia • 3 bary pri bazénoch • 3 vonkajšie bazény so sladkou vodou • 
detský bazén so sladkou vodou • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slneč-
níky na pláži* • plážové osušky* • konferenčná miestnosť • minimarket • frappé* • 
parkovisko • animačné programy • vhodné pre pohybovo hendikepovaných

Šport a relax: fitnes* a spa* s vnútorným bazénom v hoteli Cactus Royal 
• stolný tenis • tenisový kurt* • biliard* (v hoteli Cactus Royal) • minigolf* • vodné 
športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 350 izieb • klimatizované 2lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti • kúpeľňa/WC • fén (možnosť 
požičať na recepcii) • telefón • rádio • SAT/TV • minichladnička • trezor* • balkón 
alebo terasa • na vyžiadanie izba pre hendikepovaných bez adaptovanej kúpeľne

pre deti: detské ihrisko • detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) • 
animačné hotelové programy v cudzom jazyku • miniklub pre deti 4-12 rokov

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 114

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby v baroch (pivo, víno, ouzo, raki, brandy, likér, voda, 
minerálna voda, džúsy, čaj, káva, horúca čokoláda) • zá-
kusky a pre deti zmrzlina • nápoje a občerstvenie počas 
dňa v snackbare pri bazéne • plážový bar • 1x za pobyt 
možnosť večere v gréckej taverne na pláži • 1x za týždeň 
možnosť večere v talianskej à la carte reštaurácii 
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poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora (časť pláže skalnatá) • krásny a veľmi príjemný 
hotel v malom zálive v pokojnej časti • cca 700 m od rušné-
ho centra strediska Chersonissos s množstvom obchodov, 
taverien, barov a nočných hudobných klubov • cca 7 km 
od 18jamkového golfového ihriska • cca 25 km od letiska 
v Heraklione

VybaVenie: komplex v štýle tradičnej krétskej dedinky zasadený do zele-
ného a kvitnúceho areálu • 2 hlavné budovy a niekoľko bungalovov, druhá hlavná 
budova a časť hotela umiestnená za miestnou komunikáciou, ktorá je dostupná 
po mostíkoch nad cestou • vstupná klimatizovaná hala s recepciou • výťahy • TV a 
internetový kútik • WiFi pripojenie v celom areáli • vysokorýchlostné pripojenie na 
internet* • konferenčné zázemie • 2 hlavné reštaurácie • 4 à la carte reštaurácie 
(nutná rezervácia) • 6 barov • 6 vonkajších a 1 vnútorný bazén so sladkou vodou 
• 6 detských bazénov a 1 so šmykľavkami • lehátka a slnečníky pri bazéne a na 
pláži • plážové osušky • práčovňa* • zlatníctvo • minimarket • ortodoxný kostolík • 
animačné programy • vhodný pre pohybovo hendikepovaných

Šport a relax: spa & beauty centrum* • fitnes* • biliard* • stolný tenis • 
petanque • plážový volejbal • šípky • minifutbal • minigolf • tenisové kurty • tenisové 
kurzy* • prenájom bicyklov* • vodné športy na pláži* 

UbytoVanie: spolu 680 izieb • deluxe izba s 1 prístelkou v hlavnej budove 
Maris • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • minichladnička • trezor • WiFi 
pripojenie • set na prípravu kávy • telefón • balkón • na vyžiadanie bezbariérová 
izba a iné typy izieb

pre deti: detská postieľka • opatrovanie detí* • detský klub Asterias pre deti 
4-11 rokov • 7 detských bazénov (1 so šmykľavkami) • animačné programy
Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 115

all inclUsiVe tzv. green cretan all in-
clusive je filozofia hotela ponúkajúca kvalitné all inclusive 
služby a produkty priamo z krétskej kuchyne a orientova-
ná na ochranu životného prostredia • plná penzia formou 
bufetu • neskoré raňajky • neskorá večera • 1x za týž-
deň možnosť večere v každej zo 4 à la carte reštaurácií 
(nutná rezervácia) • ľahké občerstvenie a ovocie počas 
dňa • neobmedzené množstvo alkoholických a nealko-
holických nápojov miestnej a vybraných nápojov medzi-
národnej výroby do 24.00 hod. • pri večeri je vyžadova-
né vhodné oblečenie (páni dlhé nohavice a uzatvorené 
topánky)
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cenník str. 115

Kréta I Bali

 Grécko/Kréta  I  99

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

VybaVenie: rodinný hotel v poschodovej budove postavený vo svahu v udr-
žiavanej záhrade obklopený olivovými hájmi • malá vstupná hala s recepciou • bato-
žinová miestnosť • WiFi pripojenie vo verejných priestoroch • spoločenská miestnosť 
so SAT/TV • reštaurácia s terasou • bar pri bazéne • bazén • detský bazén • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • služby práčovne*

Šport a relax: vodné športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 48 izieb • štandardná 2lôžková izba s možnosťou 1 prí-
stelky • individuálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • SAT/TV • telefón s 
priamou voľbou* • trezor* • minichladnička • balkón alebo terasa
 
pre deti: detský sladkovodný bazén • detská postieľka

* - služba za poplatok

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby (pivo, víno, 
voda, nealkoholické nápoje a džúsy) • alkoholické (víno, 
pivo a i.) a nealkoholické nápoje (džúsy, káva, čaj a i.) v 
bare pri bazéne počas dňa (samoobslužný systém)

poloha: cca 200 m od pieskovo-kamienkovej pláže 
(cca 5 min. chôdze dole kopcom) • v okolí niekoľko ďalších 
pláží • hotel vystavaný v svahu nie je vhodný pre klientov s 
obmedzenou pohyblivosťou • v krásnom prostredí s úžas-
nými výhľadmi na malebné letovisko Bali a okolité hory Ta-
lea Ori • obchodíky, kaviarne a taverny v pešom dosahu • 
cca 30 km od Rethymno, ktoré je dostupné miestnou do-
pravou) • cca 50 km od hlavného mesta Heraklion a letiska
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cenník str. 116

Kréta I Chersonissos

 Grécko/Kréta  I  101
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MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / /

VybaVenie: rozľahlý hotelový komplex v renesančnom štýle postavený v kop-
ci • jednotlivé časti rezortu prepojené schodmi • hlavná budova s výťahom a niekoľko 
vedľajších budov vo svahu bez výťahu • vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie vo 
vybraných častiach areálu • TV miestnosť • 3 reštaurácie • 3 bary (hlavný, pri bazéne, 
pri pláži) • 3 vonkajšie bazény • detský bazén • vodný park (6 bazénov a 7 toboganov) 
• lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • lekár na zavolanie* • 
služby práčovne* • minimarket • parkovisko • 6x týždenne denné a večerné animač-
né programy pre deti a dospelých • pri večeri sa od pánov vyžadujú dlhé nohavice • 
neodporúčame pohybovo hendikepovaným klientom

Šport a relax: wellness & spa centrum* • fitnes • aerobik • vodný aero-
bik • šípky • biliard* • boccia • lukostreľba • stolný tenis • minigolf • basketbalové 
ihrisko • tenisový kurt s osvetlením (1 hodina denne vr. vybavenia, nutná rezervácia) 
• vodné pólo • plážový minifutbal a volejbal • vodné bicykle* • kanoe* • banán* • 
vodné lyže* • potápanie*

UbytoVanie: spolu 412 moderne a elegantne zariadených izieb a suít roz-
miestnených v bungalovoch • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón 
• WiFi pripojenie* • minichladnička • set na prípravu kávy a čaju • elektronický trezor* 
• typy izieb: superior seafront, izba Sun, izba Sunset, superior rodinná izba, rodinná 
suita, suita, mezonet

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka • miniklub pre deti 
4-12 rokov • detská večera s animátorom • 6x za týždeň minidisko • opatrovanie 
detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby (voda, ne-
alko, džúsy, pivo, víno) • skoré. (nutná rezervácia vopred) 
• kontinentálne bufetové raňajky • raňajky • neskoré kon-
tinentálne raňajky • obeda večera s varením priamo pred 
klientami  • neskorá večera (ľahký snack) • tematické veče-
re (grécka, ázijská, stredomorská, medzinárodná, grécka) • 
ľahký snack v baroch • alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby (pivo, biele a červené víno, džúsy, ouzo, 
raki, kokteily, filtrovaná káva, čaj, voda a i.) • obedový balí-
ček (nutná rezervácia deň vopred)

poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora (sprchy, kabínky, WC, plavčík) • cca 300 m au-
tobusová zastávka • cca 3 km dedinka Fodele s niekoľkými 
reštauráciami a obchodmi • cca 7 km dedinka Agia Pelagia 
• cca 25 km od hlavného mesta Heraklion a letiska
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poloha: cca 100 m od pieskovej pláže oddelenej od 
hotela cestou • pozvoľný vstup do mora • v stredisku Go-
uves • cca 7 km od mesta Chersonissos • cca 16 km od 
letiska Heraklion

VybaVenie: rkomplex niekoľkých budov rozmiestnených v rozľahlej záhrade 
s rozlohou cca 2200m2 • dve časti hotela – Sea a Mare • vstupná hala s nonstop 
recepciou • trezor na recepcii • TV kútik • WiFi pripojenie v lobby a na izbách • 
internetový kútik • hlavná reštaurácia • hlavný bar • pool bar • beach bar/taverna 
• vonkajší bazén • detský bazén s vodnými atrakciami • lehátka a slnečníky pri 
bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • lekár na zavolanie* • práčovňa* • čistiareň* 
• parkovisko

Šport a relax: elektronické hry* • biliard* • stolný tenis • tenisový kurt • 
basketbal • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: moderne a komfortne zariadené izby • klimatizácia • kúpeľňa/
WC • fén • SAT/TV • rádio alebo hudobný kanál • telefón • WiFi pripojenie • mi-
nichladnička • trezor • balkón alebo terasa • typy izieb: štandardná s možnosťou 1 
prístelky pre dieťa, štandardná s možnosťou prístelky pre dieťa alebo dospelého, 
veľká štandardná až pre 4 osoby, rodinná až pre 4 osoby (2 miestnosti)

pre deti: detský bazén s vodnými atrakciami • deti do 12 rokov môžu do ba-
zéna len s účasťou rodičov • detské ihrisko • detská stolička v reštaurácii • detská 
postieľka (na vyžiadanie) • stráženie detí* (na vyžiadanie) • detský klub FIRÁČIK 
( júl - august)

* - služba za poplatok

cenník str. 116

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu v hlavnej reštaurácii • skoré a neskoré raňajky • občer-
stvenie v pool bare počas dňa (pizza, dezerty, zmrzlina) • 
popoludňajšia káva a čaj • na večeru sa vyžaduje vhodné 
formálne oblečenie, páni dlhé nohavice • vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje počas dňa (liehoviny, 
kokteily, destiláty, pivo, víno, káva, espresso, kapučíno, ľa-
dová káva, kakao, čaj, džúsy) • za poplatok: dovozové a 
prémiové nápoje (napr. whisky, šampanské, čerstvé džúsy 
a pod.)
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Kréta I Gouves
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poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži v zálive s 
pozvoľným vstupom do mora • autobusová zastávka pred 
hotelom • cca 500 m od centra malého letoviska Kokkini 
Hani • cca 14 km golfové ihrisko • cca 12 km od Heraklionu 
a letiska

VybaVenie: rozľahlý komplex v štýle tradičnej dedinky v záhrade • vstupná 
hala s recepciou • WiFi pripojenie (v lobby, pri pláži a v konferenčných priestoroch) 
• internetový kútik* • TV miestnosť • reštaurácia Amalthia • reštaurácia Amvrosia 
(len pre hostí v suitách) • à la carte reštaurácia Swell* • plážový bar • pool bar • 
lobby bar • 2 bazény • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové pavilóny* 
(zadarmo pre hostí v junior suitách) • plážové osušky • práčovňa* • amfiteáter • 
„light“ animačné programy • nevhodný pre pohybovo hendikepovaných

Šport a relax: masáže* • fitnes • biliard* • tenisový kurt (osvetlenie*) • 
lukostreľba • volejbal • minigolf • stolný tenis* • vodné športy*

UbytoVanie: spolu 129 izieb • nádherné priestranné kamenné bungalovy 
a suity rozmiestnené v záhrade poskytujúce súkromie • individuálna klimatizácia • 
stropný ventilátor • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • minichladnička • trezor • balkón 
alebo terasa • typy izieb: bungalov s výhľadom na more, bungalov water front, su-
perior bungalov water front, junior suita (spálňa a obývacia časť) a i. • pes do 5 kg 
povolený (na vyžiadanie)

pre deti: detská postieľka (na vyžiadanie) • detské stoličky v reštauráciách a 
v baroch • animačné programy (v cudzom jazyku) • miniklub pre deti 4-12 rokov • 
detský bazén (so sladkou a slanou vodou) • opatrovanie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 116

polpenzia, za príplatok all inclusive: plná 
penzia formou bufetu v hlavnej reštaurácii • tematické ve-
čere • 1x za týždeň večer so živou hudbou • nápoje počas 
obeda a večere (víno, voda, nealko a miestne pivo) • miest-
ne a vybrané medzinárodné alkoholické nápoje v hlavnom 
bare • pool bar (káva a zákusok, pizza, sendvič, hot dog a 
i.) • beach bar (nealko a voda) • nočný disco bar
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cenník str. 117

Kréta I Georgioupolis

 Grécko/Kréta  I  103

MOŽNOSTI OBSADENIA

VybaVenie: komplex hlavnej budovy a 3 vedľajších budov • vstupná hala s 
recepciou • WiFi pripojenie v celom areáli • TV kútik • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia* (pre all inclusive hostí zľava 10%) • hlavný bar s terasou • bar pri bazéne 
• sladkovodný bazén • detský bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a 
slnečníky na pláži* • plážové osušky (vratná kaucia) • minimarket • ľahké animačné 
programy počas dňa • večerné programy

Šport a relax: SPA centrum* (sauna, masáže, turecké kúpele, jacuzzi) 
• fitnes • biliard* • stolný tenis • tenisový kurt • plážový futbal • plážový volejbal • 
vodné športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 206 priestranných, moderne zariadených izieb rôznych 
kategórií • individuálna klimatizácia/kúrenie • kúpeľňa s vaňou alebo sprchou/WC • 
fén • SAT/TV s hudobným kanálom • WiFi pripojenie • telefón s priamou voľbou* • 
trezor* • minibar* (na vyžiadanie) • balkón alebo terasa s výhľadom do vnútrozemia, 
do záhrady alebo s výhľadom na more • typy izieb: štandardná, štandardná so zdie-
ľaným bazénom, junior suita, junior suita so súkromným bazénom, vila

pre deti: detský bazén • miniklub pre deti 4-12 rokov • detské ihrisko • detská 
jedálenská stolička • detská postieľka • stráženie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

polpenzia, za príplatok all inclusive: plná 
penzia formou bufetu vr. rozlievaných nápojov miestnej 
výroby (víno, pivo, nealkoholické nápoje, voda) • nealko-
holické a alkoholické nápoje miestnej výroby počas dňa 
(vybrané kokteily, pivo, víno, destiláty, káva, čaj) • ľahké 
občerstvenie v bare pri pláži a v bare pri bazéne počas 
dňa • polnočné občerstvenie • lehátka a slnečníky na pláži

poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži oce-
nenej modrou vlajkou • cca 4 km od rybárskej dedinky  
Georgioupolis • cca 17 km od Rethymna • cca 90 min. trans-
fer z letiska v Heraklione

štandardná izba / /
/ / / / /junior suita 
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • vstup do mora 
miestami s útesmi • odporúčame topánky do vody • obklo-
pený krásnou záhradou • obchody a reštaurácie priamo 
pred hotelom • cca 50 m od centra vodných športov na 
pláži • cca 80 m autobusová zastávka • cca 1 km od ruš-
ného strediska Platanias • cca 6 km od Rethymna • cca 75 
km od letiska

VybaVenie: príjemný hotelový komplex • hotel akceptuje len osoby staršie 
ako 16 rokov • hlavná budova a ďalších osem 2poschodových budov v záhrade • 
vstupná hala s recepciou a TV kútikom • WiFi • internetový kútik • klimatizovaná 
bufetová reštaurácia • hlavný bar • snackbar pri pláži • bazén so sladkou vodou pri 
pláži • malý bazén pri recepcii • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážo-
vé osušky* • folklórne grécke večery so živou hudbou a tancom • nevhodný pre 
hendikepovaných

ŠPort a relax: stolný tenis • vodné športy na pláži* • spa*

UbytoVanie: spolu 108 izieb • moderne zariadené 2lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky pre dospelého rozmiestnené v niekoľkých budovách hotelového 
komplexu • individuálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • telefón • SAT/
TV • hudobný kanál • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa

* - služba za poplatok

cenník str. 117

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby • nápoje v hlavnom bare vo večerných hodinách • 
dopoludňajšie a popoludňajšie teplé i studené občerstve-
nie v snackbare pri pláži • popoludní zmrzlina, káva, čaj a 
zákusok • bary ponúkajú aj značkové medzinárodné alko-
holické nápoje v rámci all inclusive
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cenník str. 117

Kréta I Kalyves

 Grécko/Kréta  I  105

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby • občerstvenie 
počas dňa (sendviče, ovocie, teplý a studený snack, sladké 
a slané koláče) • zmrzlina počas obedu a večere a v bare 
pri bazéne • sendvič na fakultatívny výlet (nutná rezervácia 
na recepcii deň vopred) • alkoholické a nealkoholické ná-
poje miestnej výroby počas dňa (pivo, biele a červené víno, 
džúsy, ouzo, raki, filtrovaná káva, čaj, voda a i.)

VybaVenie: hlavná budova a vedľajšia budova, obe 2poschodové • vý-
ťah v každej budove • vstupná hala s recepciou • batožinová miestnosť • WiFi 
pripojenie v celom areáli • TV kútik • bufetová reštaurácia s terasou • snackbar 
pri bazéne • 2 vonkajšie sladkovodné bazény (116 a 52 m2) • detský bazén  
(18 m2) • vnútorný bazén (43 m2) • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové 
osušky* • lekár na zavolanie* • parkovisko • animačné programy pre deti a dospe-
lých • 2x týždne tematické večery • pri večeri sa od pánov vyžadujú dlhé nohavice

ŠPort a relax: wellness & beauty centrum* (sauna, jacuzzi, masáže) • 
fitnes • biliard* • elektronické hry* • stolný tenis • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 100 izieb • štandardná 2lôžková izba s možnosťou 1-2 
prísteliek • rozloha cca 28 m2 • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/WC 
• fén • SAT/TV s hudobným kanálom • WiFi pripojenie • telefón s priamou voľbou* 
• trezor* • balkón
 
Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka (na vyžiadanie) • 
detská stolička v reštaurácii (na vyžiadanie) • 2x za týždeň detské disko • 2x za 
týždeň miniklub

* - služba za poplatok

Poloha:  priamo pri pieskovej pláži ocenenej mod-
rou vlajkou • hneď vedľa rieky Xydas • v oblasti Chania • 
cca 50 m centrum Kalyves s obchodíkmi a tavernami • cca 
50 m autobusová zastávka • cca 17 km od centra Chanie 
(pravidelné spojenie miestnym autobusom) • cca 120 km od 
hlavného mesta Heraklion a letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /
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poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, pri vstupe do mora kamienky • pláž oce-
nená Modrou vlajkou • obchody a reštaurácie len pár kro-
kov od hotela • cca 80 m autobusová zastávka • cca 1 km 
od rušného strediska Platanias • cca 6 km od Rethymna • 
cca 75 km od letiska

VybaVenie: rozľahlý hotelový areál obklopený krásnou záhradou • vstupná 
hala s recepciou • WiFi pripojenie v lobby a na izbách • internetový kútik* • niekoľko 
reštaurácií a barov • kaviareň • veľký bazén s detskou časťou s morskou vodou • 
bazén s detskou časťou so sladkou vodou • ďalší bazén pre dospelých so sladkou 
vodou • vnútorný vyhrievaný bazén (október-apríl) • lehátka a slnečníky pri bazé-
noch a na pláži • plážové osušky • kostolík • minimarket • bankomat • služby lekára* 
• práčovňa* • denné a večerné animačné programy pre deti a dospelých (v cudzích 
jazykoch) • živá hudba a vystúpenia • vhodný pre pohybovo hendikepovaných • 
od 18.00 hod. vo všetkých verejných priestoroch hotela vyžadovaný smart casual 
dress code; do 18.00 hod. v reštauráciách, baroch a iných verejných priestoroch 
vhodné ľahké oblečenie - plavky, plážové oblečenie a nohy na boso sú nevhodné 
(okrem baru pri bazéne a plážového baru)

Šport a relax: spa centrum* • sauna • masáže* • manikúra* • pedikúra* • 
kaderníctvo • vodná fajka* • fitnes • aquagym • biliard* • šípky • lukostreľba • boccia 
• stolný tenis • tenisové kurty • lekcie tenisu* • basketbal • ateliér* • 1x za týždeň 
grécka škola varenia • prezentácia krétskych byliniek • lekcie backgammonu • ta-
nečné lekcie gréckych tancov • plážový volejbal a futbal • vodné športy na pláži* 
• potápačská škola*

cenník str. 118

preMiUM all inclUsiVe plná 
penzia formou bufetu • skoré a neskoré raňajky • raňajkový 
a obedový balíček • možnosť obedu à la carte v taverne 
• občerstvenie počas dňa • popoludní káva a zákusky • 
zmrzlina • 1x za týždeň možnosť večere v taverne Mournies 
• polnočný snack • 1x za týždeň gala večera pri sviečkach • 
rozlievané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje po-
čas dňa v baroch podľa ich otváracích hodín • malá grécka 
maškrta na izbe pri príchode • fľaša minerálnej vody na izbe 
pri príchode • fľaša vína na izbe pri príchode • zľava 35% 
na prémiový alkohol • zľava 20% na konzumáciu v taverne 
Mournies a v reštaurácii Archaia Eleftherna • zľava 25% na 
izbový servis

106  I  Grécko/Kréta

Kréta I Adelianos Kampos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba, bungalov / /

max. rodinná izba

UbytoVanie: spolu 561 izieb rôznych typov • elegantne zariadená štan-
dardná 2lôžková izba s možnosťou 1 prístelky v hlavnej budove alebo v bungalove 
a rodinná izba s možnosťou 2 prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župan a 
papučky • výber z vankúšov • SAT/TV • WiFi pripojenie • telefón • minibar (dopĺňa-
nie podľa potreby) • elektronický trezor • set na prípravu kávy a čaju • izbový servis* 
• balkón alebo terasa s výhľadom do vnútrozemia alebo na more

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti:  detské bazény • detská postieľka • medzi-
národný detský klub • animačné programy pre deti • Tasty 
Corner pre deti 4-12 rokov (celodenná strava a nápoje pre 
deti) • minidisko • 1x za týždeň open air kino a kúzelnícka 
show • lekcie tenisu a plávania ( júl-august) • živé detské 
vystúpenie 1x za týždeň • výživný obed a večera formou 
bufetu (minútky) v detskej klubovej reštaurácii • možnosť 
prespať v detskom klube pre deti 6-12 rokov pod dohľa-
dom vyškoleného personálu (polovica júna - polovica sep-
tembra) • služby pre batoľatá od 8 mesiacov do 3 rokov* 
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poloha: priamo pri pieskovej pláži Almiros s pozvoľ-
ným vstupom do mora • na severozápadnom pobreží Kréty 
• cca 80 m autobusová zastávka • cca 1 km od malebného 
letoviska Georgioupolis s obchodmi, tavernami a barmi (dá 
sa zájsť pešo po pláži alebo miestnej komunikácii) • cca 20 
km od Rethymna • cca 45 km od Chanie • cca 120 km od 
letiska v Heraklione

VybaVenie: areál v krásnej záhrade • vstupná hala s recepciou • výťah • 
väčší trezor vo vstupnej hale* (na vyžiadanie, obmedzený počet, vhodný napr. na 
notebook) • WiFi pripojenie v hlavnej budove a vo verejných priestoroch • interne-
tový kútik • TV kútik • reštaurácia • grécka taverna • hlavný bar • snackbar • bar pri 
bazéne • bazén so sladkou vodou s detskou časťou • lehátka a slnečníky pri bazé-
ne a na pláži • plážové osušky • minimarket • amfiteáter s diskotékou • animačné 
programy (francúzsky animačný tím) • pri večeri sa vyžaduje vhodné oblečenie • 
areál vhodný pre pohybovo hendikepovaných, ale izby nie sú bezbariérové

Šport a relax: biliard* • pétanque • minigolf • 2 tenisové kurty (osvetle-
nie*) • stolný tenis • vodné športy*

UbytoVanie: spolu 200 izieb v hlavnej budove alebo v bungalovoch • 2lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek formou poscho-
dovej postele pre deti • klimatizácia • kúpeľňa s vaňou/WC • fén • SAT/TV (1 český 
kanál ČT24) • telefón • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa • na vyžiada-
nie na mieste izba s výhľadom na more podľa obsadenosti za príplatok na recepcii

pre deti: detská postieľka (na vyžiadanie) • detské ihrisko • detská časť bazénu 
• detský klub FIRÁČIK ( júl - august)

* - služba za poplatok

cenník str. 118

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov (nealko nápoje, voda, miestne víno 
a pivo, ouzo, rakia) • neskoré kontinentálne raňajky v 
snackbare • ľahké občerstvenie v snackbare a hlavnom 
bare • rozlievané alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby v baroch (filtrovaná káva, grécka káva, es-
presso, capuccino, čaj, sóda, nealkoholické nápoje z auto-
matu: ovocný džús z koncentrátu, sóda, grenadina, mätový 
sirup, voda, ľadový čaj; miestne alkoholické nápoje: ouzo, 
rakia, gin, rum, vodka, cinzano, kokteily z miestneho alko-
holu, miestne pivo, miestne víno z nápojového automatu) 
• 1x týždne možnosť večere v gréckej taverne (stanovené 
menu, nutná rezervácia)

108  I  Grécko/Kréta

Kréta I Georgioupolis

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /  /
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cenník str. 119

Kréta I Stalos

 Grécko/Kréta  I  109

VybaVenie: recepcia s posedením • internet (internetový kútik s 1 počítačom, 
WiFi pripojenie v areáli s vlastným PC) • 2 snackbary (pri bazéne a pri recepcii) • 
bazén so sladkou vodou • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na 
pláži*

Šport a relax: vodné športy na pláži*

UbytoVanie: pekne zariadené apartmány a štúdiá • individuálna klimati-
zácia* • kúpeľňa/WC • fén • TV • trezor* • vybavený kuchynský kút (chladnička, 
mikrovlnná rúra, elektrický sporák, varná kanvica) • balkón alebo terasa • typy izieb: 
štúdio (obývacia izba s kuchynským kútom a 3 lôžkami), apartmán (obývacia izba s 
kuchynským kútom a 1 spálňa)
 
pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) • detská preliezačka

* - služba za poplatok

bez straVy

poloha: od dlhej pieskovej pláže delí areál iba miest-
na komunikácia • na začiatku živého strediska Stalos • len 
niekoľko desiatok metrov od centra letoviska s obchodmi, 
bankomatom, tavernami, rýchlym občerstvením, cukrárňou, 
kaviarňami, pekárňou či barmi • asi 50 m od autobusovej 
zastávky • cca 7 km od Chanie • cca 146 km od letiska v 
Heraklione

MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio / /

max apartmán

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

*



HO
TE

L 
VA

nT
AR

IS
 

PA
LA

CE
 

 
   

   
 

 

cenník str. 119

Kréta I Georgioupolis

 Grécko/Kréta  I  111

MOŽNOSTI OBSADENIA

VybaVenie: hlavná budova a niekoľko ďalších budov v udržiavanej záhrade 
• vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie vo verejných priestoroch • internetový 
kútik* • reštaurácia • 3 bary • bazény • vnútorný vonkajší sladkovodný bazén • lehátka 
a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky (vratná kaucia) 
• minimarket • doktor na zavolanie* • parkovisko • práčovňa* • 1x za týždeň grécky 
večer • každé 3 dni živá hudba

Šport a relax: wellness centrum* (sauna, hammam, masáže) • fitnes* • bi-
liard* • stolný tenis (vybavenie*) • tenisové kurty (vybavenie*, osvetlenie*) • plážový 
volejbal • vodné športy*

UbytoVanie: spolu 235 izieb rôznych kategórií • klimatizácia • kúpeľňa/WC 
• fén • TV • telefón • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa • typy izieb: štan-
dardná s rôznymi výhľadmi, rodinná, junior suita, junior suita so súkromným bazénom
 
pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka* • detská jedálen-
ská stolička

* - služba za poplatok

polpenzia formou bufetu, za príplatok all 
inclusive: plná penzia formou bufetu vr. rozlievaných ná-
pojov miestnej výroby (nealkoholické nápoje, pivo, víno) • 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby počas 
dňa (pivo, víno, ouzo, rakia, brandy, rum, vybrané kokteily, 
káva, čaj, nealkoholické nápoje) • popoludní káva a čaj

poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora • cca 200 m od autobusovej zastávky • cca 
200 m obchod a lekáreň • cca 3 km od letoviska Geor-
gioupolis • cca 18 km od mesta Rethymno • cca 42 km od 
mesta Chania • cca 95 km od hlavného mesta Heraklion 
a letiska
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poloha:  priamo pri pieskovej pláži • cca 2 km od le-
toviska Georgioupoli • cca 19 km od mesta Rethymno • cca 
36 km od mesta Chania • cca 100 km od hlavného mesta 
Heraklion a letiska

VybaVenie: luxusný, moderný rezort otvorený v roku 2016 • vstupná hala s 
recepciou • batožinová miestnosť • WiFi pripojenie • TV miestnosť • bufetová reštau-
rácia • 2 à la carte reštaurácie (s morskými plodmi a krétskou kuchyňou) • 4 bary (v 
lobby, pri bazéne, pri pláži, na streche) • 2 bazény • vnútorný vyhrievaný bazén • 
detský bazén so šmykľavkami • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové 
osušky • konferenčné priestory • doktor na zavolanie* • práčovňa* • parkovisko • 
minimarket • obchodíky • denné a večerné animačné programy vr. športových aktivít 
• v reštauráciách je vyžadovaný dress code (páni dlhé nohavice, nie sú akceptované 
krátke nohavice, tielka, športové oblečenie, sandále) • vhodný pre hendikepovaných

Šport a relax: wellness & spa centrum* (vonkajší a vnútorný bazén, ja-
cuzzi*, sauna*, hammam*, masáže*, manikúra*, pedikúra*, kaderníctvo*) • fitnes • 
biliard* • stolný tenis • tenisový kurt • plážový volejbal

UbytoVanie: moderne vybavené deluxe izby rôznych kategórií • individuálna 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župany a papučky • SAT/TV • WiFi pripojenie • tele-
fón s priamou voľbou* • minibar* • elektronický trezor • set na prípravu kávy a čaju • 
nonstop izbový servis* • balkón alebo terasa s rôznym výhľadom • typy izieb: deluxe, 
deluxe rodinná, deluxe mezonet, deluxe suita, na vyžiadanie bezbariérová izba

pre deti: detský bazén so šmykľavkami • miniklub • detské ihrisko s mini vod-
ným svetom • opatrovanie detí*
pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 119

polpenzia formou bufetu, za príplatok 
plná penzia (navyše obed, nápoje počas obeda a veče-
re: 500 ml fľaša vody + 330 ml čapované pivo alebo 250 
ml vína alebo pohár nealko alebo 330 ml džúsu)

110  I  Grécko/Kréta

Kréta I Georgioupoli

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /  / / /
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poloha: priamo pri dvoch súkromných pieskových 
plážach • cca 1 km od malebnej rybárskej dedinky Elounda 
• cca 9 km od Aghios Nikolaos • cca 40 km od 18jamkového 
golfového ihriska Crete Golf Club • cca 65 km od hlavného 
mesta Heraklion a letiska VybaVenie: luxusný rezort • rozľahlý areál v udržiavanej záhrade • recepcia 

• WiFi pripojenie • 7 reštaurácií • 3 bary • vonkajší bazén s morskou vodou • detský 
sladkovodný bazén • vnútorný sladkovodný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži • 3 konferenčné miestnosti • obchodná pasáž • parkovisko • tematické 
večere • v reštauráciách sa vyžaduje dress code (páni dlhé nohavice)

Šport a relax: spa & wellness centrum Espace Vitalité Chenot* v hoteli 
Elounda Beach • sauna • hammam • fitnes ( joga, pilates, aerobik) • biliard* • stolný 
tenis • 5 tenisových kurtov (osvetlenie*) • minigolf • basketbalové ihrisko • plážový 
volejbal • centrum vodných športov* • PADI potápačská škola*

UbytoVanie: spolu 262 izieb rôznych typov zariadených v tradičnom štýle s 
nádychom luxusu • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župany a papuč-
ky • SAT/TV s hudobnými kanálmi • telefón s priamou voľbou* • trezor • minibar* • 
balkón alebo terasa
 
pre deti: detský sladkovodný bazén • detské animácie pre deti 4-12 rokov • 
detské menu • opatrovanie detí*
pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 119

polpenzia formou bufetu

112  I  Grécko/Kréta

Kréta I Elounda

MOŽNOSTI OBSADENIA
 - 

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Sliač - Heraklion - Bratislava/Košice/Sliač • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie 
na vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia gréckeho Ministerstva turizmu je v hoteloch vyberaná pobytová taxa podľa 
počtu hviezdičiek: 1*-2* - 0,50 EUR/izba/noc, 3* - 1,50 EUR/izba/noc, 4* - 3 EUR/izba/noc, 5* - 4 EUR/izba/noc, apartmány – 0,50 EUR/apartmán/noc.

* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

Cenníky - Kréta

7 
nocí

HOTEL HyDrAMIS PALAcE BEAcH rESOrT  strana: 92
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 959 959 959 1009 1089 1089 1089 1109 1209 1089 1089 1089 1089 1089 1049 959 959

zľava 40% do 31.12.2017* 575,40 575,40 575,40 605,40 653,40 653,40 653,40 665,40 725,40 653,40 653,40 653,4 653,40 653,40 629,40 575,40 575,40

3. osoba na prístelke* 449,40 449,40 449,40 473,40 503,40 503,40 503,40 515,40 557,40 503,40 503,40 503,40 503,40 503,40 491,40 449,40 449,40

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1349 1439 1549 1459 1679 1439 1549 1439 1439 1249

zľava 40% do 31.12.2017* 749,40 809,40 863,40 929,40 875,40 1007,40 863,40 929,40 863,40 863,40 749,40

3. osoba na prístelke* 575,40 617,40 653,40 701,40 665,40 755,40 653,40 701,40 653,40 653,40 575,40

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL HIgH BEAcH  strana: 94
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v superior izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 899 999 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 999 899 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 519,35 584,35 649,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 584,35 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL IkArOS BEAcH LUXUry rESOrT & SPA  strana: 93
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v bungalove classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1459 1489 1489 1489 1599 1619 1619 1619 1619 1619 1599 1489 1489 1489 1459 1249

zľava 42% do 31.12.2017 724,42 846,22 863,62 863,62 863,62 927,42 939,02 939,02 939,02 939,02 939,02 927,42 863,62 863,62 863,62 846,22 724,42

3. osoba na prístelke* 556,22 643,22 654,82 654,82 654,82 701,22 707,02 707,02 707,02 707,02 707,02 701,22 654,82 654,82 654,82 643,22 556,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 549 639 649 649 649 699 699 699 699 699 699 699 649 649 649 639 549

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v bungalove classic s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1869 2179 2009 2369 2199 2389 2199 2299 2009 2179 1739

zľava 42% do 31.12.2017 1084,02 1263,82 1165,22 1374,02 1275,42 1385,62 1275,42 1333,42 1165,22 1263,82 1008,62

3. osoba na prístelke* 811,42 939,02 869,42 1014,42 944,82 1026,02 944,82 985,42 869,42 939,02 759,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 799 909 849 979 919 989 919 949 849 909 749

ZĽAVA>>
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7 
nocí

7 
nocí

HOTEL cAcTUS BEAcH  strana: 96
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 
nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v superior izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 829 859 899 899 899 899 899 899 899 859 829 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 538,85 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 538,85 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 363,35 363,35 382,85 421,85 421,85 454,35 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 467,35 421,85 421,85 421,85 389,35 343,85

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v rodinnej izbe (1 miestnosť) s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 859 899 959 999 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 999 959 899 859 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 558,35 584,35 623,35 649,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 649,35 623,35 584,35 558,35 519,35

3. osoba na prístelke* 363,35 363,35 382,85 421,85 421,85 454,35 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 467,35 421,85 421,85 421,85 389,35 343,85

1. a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 219 219 229 249 249 259 279 279 279 279 279 269 249 249 249 229 209

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v superior izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1159 1259 1299 1259 1299 1259 1199 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 753,35 818,35 844,35 818,35 844,35 818,35 779,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 460,85 545,35 538,85 649,35 623,35 649,35 623,35 629,85 538,85 571,35 441,35

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 239 279 279 319 309 329 309 319 279 289 239

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v rodinnej izbe (1 miestnosť) s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1099 1199 1299 1499 1399 1499 1399 1499 1299 1199 1099

zľava 35% do 31.12.2017* 714,35 779,35 844,35 974,35 909,35 974,35 909,35 974,35 844,35 779,35 714,35

3. osoba na prístelke* 460,85 545,35 538,85 649,35 623,35 649,35 623,35 629,85 538,85 571,35 441,35

1. a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 269 309 309 359 349 369 349 349 309 319 259

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL crETA MArIS BEAcH rESOrT  strana: 98
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v deluxe izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 959 1059 1159 1259 1359 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1399 1359 1259 1159 1059 959

zľava 35% do 31.12.2017* 623,35 688,35 753,35 818,35 883,35 948,35 948,35 948,35 948,35 948,35 948,35 909,35 883,35 818,35 753,35 688,35 623,35

3. osoba na prístelke* 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v deluxe izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1799 1999 1899 1999 1899 1999 1899 1799 1699

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1169,35 1299,35 1234,35 1299,35 1234,35 1299,35 1234,35 1169,35 1104,35

3. osoba na prístelke* 876,85 954,85 876,85 954,85 876,85 954,85 876,85 954,85 876,85 954,85 876,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

Cenníky - Kréta

7 
nocí

kykNOS BEAcH HOTEL & BUNgALOWS  strana: 95
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 659 699 759 799 829 829 829 829 829 829 829 799 759 699 659 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 428,35 454,35 493,35 519,35 538,85 538,85 538,85 538,85 538,85 538,85 538,85 519,35 493,35 454,35 428,35 389,35

3. osoba na prístelke* 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1059 1199 1159 1199 1159 1099 1059 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 688,35 779,35 753,35 779,35 753,35 714,35 688,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 519,35 558,35 519,35 558,35 519,35 558,35 519,35 558,35 519,35 558,35 519,35

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL NANA BEAcH rESOrT  strana: 97
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1209 1209 1229 1369 1369 1369 1369 1559 1639 1639 1639 1639 1449 1369 1369 1279 1209

zľava 41% do 31.12.2017* 713,31 713,31 725,11 807,71 807,71 807,71 807,71 919,81 967,01 967,01 967,01 967,01 854,91 807,71 807,71 754,61 713,31

3. osoba na prístelke* 548,11 548,11 554,01 613,01 613,01 613,01 613,01 695,61 725,11 725,11 725,11 725,11 648,41 613,01 613,01 577,61 548,11

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1609 1859 1839 1999 2029 2419 2229 2349 1839 1969 1609

zľava 41% do 31.12.2017* 949,31 1096,81 1085,01 1179,41 1197,11 1427,21 1315,11 1385,91 1085,01 1161,71 949,31

3. osoba na prístelke* 713,31 813,61 807,71 872,61 890,31 1049,61 967,01 1014,21 807,71 860,81 713,31

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 329 339 329 339 329 339 329 339 329 339 329

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL XIDAS gArDEN  strana: 99
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 639 679 699 729 759 759 759 759 759 759 759 729 699 679 639 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 415,35 441,35 454,35 473,85 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 473,85 454,35 441,35 415,35 389,35

3. osoba na prístelke 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

3. osoba na prístelke* 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 899 959 959 999 959 959 899 799 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 519,35 584,35 623,35 623,35 649,35 623,35 623,35 584,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 389,35 454,35 428,35 454,35 428,35 454,35 428,35 454,35 428,35 454,35 389,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>
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Cenníky - KrétaCenníky - Kréta Cenníky - Kréta

7 
nocí

7 
nocí

HOTEL gOUvES SEA & MArE  strana: 100
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 859 899 959 959 959 959 959 959 959 899 859 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 558,35 584,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 584,35 558,35 519,35 493,35 454,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v rodinnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 859 899 959 959 959 959 959 959 959 899 859 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 558,35 584,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 584,35 558,35 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35

4. osoba na prístelke* 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1199 1399 1299 1399 1299 1399 1299 1199 999

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 779,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 779,35 649,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1199 1399 1299 1399 1299 1399 1299 1199 999

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 779,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 779,35 649,35

3. osoba na prístelke* 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35

4. osoba na prístelke* 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL kNOSSOS BEAcH BUNgALOWS & SUITES  strana: 102
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v bungalove s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1059 1059 1059 1319 1359 1389 1429 1429 1429 1429 1429 1219 1059 1059 1059 979

zľava 42% do 31.12.2017* 579,42 614,22 614,22 614,22 765,02 788,22 805,62 828,82 828,82 828,82 828,82 828,82 707,02 614,22 614,22 614,22 567,82

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 359 379 379 379 429 439 449 459 459 459 459 459 409 379 379 379 359

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v bungalove s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1509 1649 1979 1929 2099 1929 2039 1399 1509 1319

zľava 42% do 31.12.2017* 811,42 875,22 956,42 1147,82 1118,82 1217,42 1118,82 1182,62 811,42 875,22 765,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 449 479 509 579 569 609 569 599 449 479 429

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL EvA BAy  strana: 104
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 829 859 899 899 899 899 899 899 899 859 829 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 538,85 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 538,85 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1159 1259 1299 1259 1299 1259 1199 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 753,35 818,35 844,35 818,35 844,35 818,35 779,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 584,35 649,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 714,35 649,35

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL FODELE BEAcH  strana:101
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v Sun izbe  s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1349 1359 1549 1629 1629 1679 1989 1989 1989 1989 1989 1929 1629 1629 1629 1429 1359

zľava 42% do 31.12.2017* 782,42 788,22 898,42 944,82 944,82 973,82 1153,62 1153,62 1153,62 1153,62 1153,62 1118,82 944,82 944,82 944,82 828,82 788,22

3. osoba na prístelke* 596,82 596,82 678,02 707,02 707,02 730,22 852,02 852,02 852,02 852,02 852,02 834,62 707,02 707,02 707,02 631,62 596,82

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov Z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v Sun izbe  s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1819 2319 2199 2649 2719 2959 2719 2699 2199 2319 1819

zľava 42% do 31.12.2017* 1055,02 1345,02 1275,42 1536,42 1577,02 1716,22 1577,02 1565,42 1275,42 1345,02 1055,02

3. osoba na prístelke* 788,22 991,22 944,82 1124,62 1153,62 1252,22 1153,62 1147,82 944,82 991,22 788,22

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 469 499 469 499 469 499 469 499 469 499 469

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MyTHOS PALAcE rESOrT & SPA  strana: 103

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1379 1379 1489 1529 1529 1529 1569 1619 1619 1579 1529 1509 1379 1379

zľava 45% do 31.12.2017* 758,45 758,45 818,95 840,95 840,95 840,95 862,95 890,45 890,45 868,45 840,95 829,95 758,45 758,45

3. osoba na prístelke* 571,45 571,45 615,45 631,95 631,95 631,95 642,95 664,95 664,95 648,45 631,95 620,95 571,45 571,45

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1849 2009 1959 2249 2069 2339 2199 2299 2049 2009 1849

zľava 45% do 31.12.2017* 1016,95 1104,95 1077,45 1236,95 1137,95 1286,45 1209,45 1264,45 1126,95 1104,95 1016,95

3. osoba na prístelke* 752,95 813,45 796,95 906,95 835,45 939,95 884,95 923,45 829,95 813,45 752,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL kALyvES BEAcH  strana: 105
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s 2 prístelkami s all 
inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 899 999 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 999 899 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 519,35 584,35 649,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 584,35 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 454,35 454,35 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 454,35 454,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s 2 prístelkami s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1299 1399 1599 1499 1599 1499 1499 1399 1299 1199

zľava 35% do 31.12.2017* 779,35 844,35 909,35 1039,35 974,35 1039,35 974,35 974,35 909,35 844,35 779,35

3. osoba na prístelke* 649,35 707,85 649,35 707,85 649,35 707,85 649,35 707,85 649,35 707,85 649,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 479 519 479 519 479 519 479 519 479 519 479

ZĽAVA>>



Cenníky - KrétaCenníky - Kréta Cenníky - Kréta

7 
nocí

7 
nocí

7 
nocí

AQUILA rITHyMNA BEAcH  strana: 106 - 107
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 999 1099 1199 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1199 1099 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 649,35 714,35 779,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 779,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 519,35 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 519,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v rodinnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1499 1599 1699 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1699 1659 1599 1499 1399 1299

zľava 35% do 31.12.2017* 844,35 909,35 974,35 1039,35 1104,35 1143,35 1143,35 1143,35 1143,35 1143,35 1143,35 1104,35 1078,35 1039,35 974,35 909,35 844,35

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v bungalove s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1299 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1299 1199 1299 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 844,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 844,35 779,35 844,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 584,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 636,35 564,85

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1499 1599 1699 1799 1699 1799 1599 1499 1399

zľava 35% do 31.12.2017* 844,35 909,35 974,35 1039,35 1104,35 1169,35 1104,35 1169,35 1039,35 974,35 909,35

3. osoba na prístelke* 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1899 1999 2299 2499 2399 2499 2399 2499 2399 2100 1999

zľava 35% do 31.12.2017* 1234,35 1299,35 1494,35 1624,35 1559,35 1624,35 1559,35 1624,35 1559,35 1365 1299,35

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v bungalove s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1599 1699 1999 1899 1999 1899 1999 1899 1799 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 909,35 1039,35 1104,35 1299,35 1234,35 1299,35 1234,35 1299,35 1234,35 1169,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 857,35 935,35 857,35 935,35 857,35 935,35 857,35 935,35 857,35 935,35 857,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

APArTMÁNy A ŠTÚDIA EvILION  strana: 109

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štúdiu / apartmáne bez stravy 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 499 529 559 599 559 599 559 579 559 529 499

zľava 35% do 31.12.2017* 324,35 343,85 363,35 389,35 363,35 389,35 363,35 376,35 363,35 343,85 324,35

3. a 4. osoba na prístelke* 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MArE MONTE BEAcH  strana: 108
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 859 899 959 959 959 959 959 959 959 899 859 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 558,35 584,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 584,35 558,35 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 5-14 rokov na prístelke 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1159 1259 1299 1259 1299 1259 1199 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 753,35 818,35 844,35 818,35 844,35 818,35 779,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 571,35 616,85 571,35 616,85 571,35 616,85 571,35 616,85 571,35 616,85 571,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 5-14 rokov na prístelke 419 459 419 459 419 459 419 459 419 459 419

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ANEMOS LUXUry grAND rESOrT & SPA  strana: 110
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v izbe deluxe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1209 1289 1289 1289 1499 1579 1579 1579 1619 1689 1689 1639 1579 1539 1289 1289 1289

zľava 47% do 31.12.2017* 640,77 683,17 683,17 683,17 794,47 836,87 836,87 836,87 858,07 895,17 895,17 868,67 836,87 815,67 683,17 683,17 683,17

3. osoba na prístelke* 492,37 524,17 524,17 524,17 598,37 630,17 630,17 630,17 646,07 667,27 667,27 651,37 630,17 614,27 524,17 524,17 524,17

1. dieťa 3-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v izbe deluxe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1729 1879 1929 2319 2129 2429 2289 2379 2089 1879 1729

zľava 47% do 31.12.2017* 916,37 995,87 1022,37 1229,07 1128,37 1287,37 1213,17 1260,87 1107,17 995,87 916,37

3. osoba na prístelke* 683,17 741,47 762,67 905,77 836,87 942,87 895,17 926,97 820,97 741,47 683,17

1. dieťa 3-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

118  I Grécko/Kréta  Grécko/Kréta  I  119

7 
nocí

HOTEL vANTArIS PALAcE  strana: 111
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 909 909 909 909 1009 1009 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1009 1009 1009 1009

zľava 40% do 31.12.2017* 545,40 545,40 545,40 545,40 605,40 605,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 605,40 605,40 605,40 605,40

3. osoba na prístelke* 431,40 431,40 431,40 431,40 473,40 473,40 503,40 503,40 503,40 503,40 503,40 503,40 503,40 473,40 473,40 473,40 473,40

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 429 429 429 429 469 469 499 499 499 499 499 499 499 469 469 469 469

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1189 1279 1289 1479 1439 1549 1439 1549 1359 1429 1329

zľava 40% do 31.12.2017* 713,40 767,40 773,40 887,40 863,40 929,40 863,40 929,40 815,40 857,40 797,40

3. osoba na prístelke* 545,40 587,40 587,40 671,40 653,40 701,40 653,40 701,40 623,40 653,40 605,40

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 539 579 579 649 639 679 639 679 609 639 599

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ELOUNDA BAy PALAcE  strana: 112
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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.

Počet nocí v izbe Classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1539 1539 1539 1789 1789 2039 2039 2299 2299 2299 2299 2039 2039 1789 1789 1539 1539

zľava 47% do 31.12.2017* 815,67 815,67 815,67 948,17 948,17 1080,67 1080,67 1218,47 1218,47 1218,47 1218,47 1080,67 1080,67 948,17 948,17 815,67 815,67

1. dieťa 2-4 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 4-9 rokov na prístelke 379 389 389 419 419 459 459 489 489 489 489 459 459 419 419 389 389

1. dieťa 9-15 rokov na prístelke 399 399 399 459 459 539 539 609 609 609 779 709 709 629 629 559 559

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
06.06. 16.06. 27.06. 07.07. 18.07. 28.07. 08.08. 18.08. 29.08. 08.09. 19.09.

Počet nocí v izbe Classic s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2089 2409 2439 3049 3059 3459 3169 3049 2549 2519 2089

zľava 47% do 31.12.2017* 1107,17 1276,77 1292,67 1615,97 1621,27 1833,27 1679,57 1615,97 1350,97 1335,07 1107,17

1. dieťa 2-4 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 4-9 rokov na prístelke 459 509 509 599 599 649 609 599 529 519 459

1. dieťa 9-15 rokov na prístelke 709 799 799 989 979 1089 1019 999 839 829 719

ZĽAVA>>
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovo-kamienkovej 
pláži ocenenej modrou vlajkou • obľúbený a rozľahlý kom-
plex na ploche 114 000 m² • centrum letoviska Lardos do-
stupné peši • na juhovýchodnom pobreží ostrova Rhodos 
v zátoke Lardos Bay • cca 7 km od mesta Lindos • cca 70 
min. od letiska VybaVenie: komplex tvorí hlavná budova a bungalovy popri bazénoch a 

v záhrade  • vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v celom areáli • vysoko-
rýchlostné WiFi pripojenie* • internetový kútik* • hlavná reštaurácia Spondi • 3 à la 
carte reštaurácie (grécka, talianska, rybia) • plážový snackbar • 3 bary (hlavný bar, 
bar pri bazéne, bar pri pláži) • 3 vonkajšie bazény so sladkou vodou a oddelenou 
časťou pre deti • krytý bazén • slnečníky a lehátka pri bazéne a na pláži • plážové 
osušky • obchodná pasáž • amfiteáter • záhrada s fontánami • 2 konferenčné 
miestnosti • práčovňa* • kaderníctvo* • služby lekára* • miestnosť s videohrami* • 
telefón/fax* • denné a večerné animačné programy pre deti a dospelých 

ŠPort a relax: služby welness centra* • masáže* • kozmetické služby* 
• fitnes • aerobik • tenis (osvetlenie tenisového kurtu*) • basketbal • vodné pólo • 
vodná gymnastika • stolný tenis • šípky • boccia • minigolf • šachy • lukostreľba • 
plážový volejbal • vodné športy na pláži*
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. izba a izba v bungalovoch / / /

/ / / /rodinná izba 

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko • 2 detské 
bazény so šmykľavkami • miniklub • minidisko • detský 
klub FIRÁČIK ( júl-august) 

UbytoVanie: priestranné, svetlé a veľmi príjemne zariadené štandard-
né 2lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre 
deti • individuálna klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV s 
hudobným kanálom • telefón • minibar (3x do týždňa dopĺňaný nealkoholickými 
nápojmi, vodou a pivom) • trezor • balkón alebo terasa • ďalej k dispozícii: izby v 
bungalovoch (rovnako zariadené, umiestnené vo vilkách/bungalovoch v záhrade 
a okolo bazénu), rodinné izby (spálňa oddelená zasúvacími dverami od obývacej 
miestnosti, rovnaké zariadenie ako štandardné izby) 

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok 

cenník str. 135
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all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby (ča-
pované pivo, nealkoholické nápoje, víno) • 1x za pobyt 
možnosť večere vo vybranej a’la carte reštaurácii (nut-
ná rezervácia vopred, zadarmo voda a ostatné nápoje 
za poplatok) • občerstvenie počas dňa (teplé/studené 
občerstvenie, sladké pečivo, popoludňajšia káva/čaj a 
zákusky) • vybrané rozlievané miestne nealkoholické a 
alkoholické nápoje 
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MOŽNOSTI OBSADENIA
izba v bungalove / / /

Rhodos I Kiotari

 

all inclUsiVe plná penzia formou 
bufetu • 24 hod otvorená hlavná reštaurácia • ľahké 
občerstvenie počas dňa v snackbare alebo v bare na 
pláži (sladké pečivo, zmrzlina, palacinky, pizza, toasty, 
sendviče, hotdogy, zákusky a ovocie) • popoludňajšia 
káva, čaj a pečivo • vybrané rozlievané miestne neal-
koholické a alkoholické nápoje (víno, pivo, voda, rôzne 
druhy džúsov) • 7 tematických večerov

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 a`la carte 
reštaurácie (grécka, stredomorská, ázijská, americká) • 6 barov (lobby bar, Gela-
teria, Kafeneio, bar pri bazéne, plážový bar, amfiteáter s barom) • WiFi pripojenie v 
celom areáli aj na izbách • 3 bazény (z toho 1 s morskou vodou) • veľký tobogan pre 
dospelých a teenagerov • oddelená detská časť bazénu so šmykľavkou • vnútorný 
bazén v časti SPA • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky 
(vratná kaucia) • animačné programy

ŠPort a relax: SPA centrum* • 2 tenisové kurty s vybavením • stolný tenis 
• biliard* • šípky • plážový volejbal • plážový futbal • fitnes • aerobik • vodné pólo • 
kanoe • windsurfing • motorizované vodné športy* 

UbytoVanie: komfortne zariadené izby v bungalovoch • individuálna klima-
tizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • vysokorýchlostné WiFi pripojenie* • minibar 
(dopĺňaný každý druhý deň: pivo, nealkoholické nápoje, voda) • set na prípravu 
kávy a čaju • trezor* • telefón • výhľad na more

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko • 3 minikluby pre deti • oddelený 
detský bazén • TV miestnosť pre deti • opatrovanie detí*

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 136

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • 
cca 150 m od obchodov,  bankomatu a reštaurácií • za-
stávka autobusu pred hotelom • cca 15 km od tradičnej 
dedinky Lindos • cca 55 km od letiska 

124  I  Grécko/Rhodos

Poloha: cca 100 m od pieskovo-kamienkovej pláže  
• pláž ocenená modrou vlajkou prístupná podchodom pod 
miestnou komunikáciou • v juhovýchodnej časti ostrova 
Rhodos • cca 14 km od Lindosu • cca 55 km od mesta 
Rhodos • cca 60 km od letiska 

VybaVenie: hlavná budova a bungalovy • recepcia so vstupnou halou • WiFi 
pripojenie v lobby a izbách • vysokorýchlostné WiFi pripojenie v celom areáli* • 
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia • 5 barov (hlavný, celodenný, pri bazéne, 
pri pláži, VIP*) • vonkajší bazén • krytý bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na 
pláži • plážové osušky • konferenčná miestnosť • minimarket • obchodná zóna • 
kaderníctvo* • amfiteáter • práčovňa* • telefón/fax* • animačné programy • svetel-
ná, spievajúca fontána

ŠPort a relax: wellness a spa centrum* • masáže* • aerobik • tenis (osvet-
lenie tenisového kurtu*) • stolný tenis • vodné pólo • boccia • šípky • minifutbal • 
minigolf • lukostreľba • vodná gymnastika • plážový volejbal • vodné športy na pláži* 

UbytoVanie: 537 izieb rôznych typov • 2lôžkové moderne zariadené de-
luxe izby s bočným výhľadom na more alebo na hory s možnosťou 1 prístelky pre 
dieťa alebo dospelého • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • veľkoploš-
ná SAT/TV • minibar (3x do týždňa dopĺňaný nealkoholickými nápojmi, vodou a 
pivom) • telefón • trezor • zariadenie na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa 
• izbový servis* • izby s v výhľadom na bazén* • na vyžiadanie izby s výhľadom 
na more*, honeymoon izby so súkroným bazénom*, rodinné izby*, Junior Suity a 
Superior Junior Suity* so súkromným bazénom*

Pre deti: detské ihrisko • detský bazén • miniklub pre deti 4-12 rokov • ani-
mačné programy • na vyžiadanie detská postieľka

* - služba za poplatok 
 

Rhodos I Kiotari
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MOŽNOSTI OBSADENIA
deluxe izba / /

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu • neskoré raňajky • 1x za pobyt večera v à la carte 
reštaurácii (nutná rezervácia vopred, zadarmo voda a 
ostatné nápoje za poplatok) • občerstvenie počas dňa 
(ľahké jedlá, popoludňajšia káva/čaj) • vybrané rozlievané 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje • nápoje ne-
zahrnuté do programu all inclusive* (dovozové alkoholické 
nápoje a iné) 
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio / /

Rhodos I Lardos

AP
AR

TH
OT

EL
 E

L 
VI

TA
 

+
ofi

ci
ál

na
 k

at
eg

ór
ia

:**
* 

 

bez straVy, za príplatok kontinentálne raňajky

VybaVenie: komplex hlavnej budovy a priľahlých budov v záhrade • recep-
cia • trezor na recepcii* • internetový kútik* • WiFi pripojenie v priestore recepcie* 
• reštaurácia • snackbar pri bazéne • vonkajší bazén • detský bazén • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • minimarket

ŠPort a relax: biliard* • vodné športy na pláži* 

UbytoVanie: príjemne zariadené štúdiá pre 3 osoby • klimatizácia* • kúpeľ-
ňa/WC • telefón • SAT/TV • vybavený kuchynský kút • chladnička • balkón alebo 
terasa • upratovanie 6x za týždeň • výmena uterákov a posteľnej bielizne 2x za 
týždeň • na vyžiadanie apartmány až pre 5 osôb*

Pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 136

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži 
(miestami aj pri vstupe do vody kamene) • cca 70 m od 
hotela zastávka autobusu • len pár minút prechádzkou do 
centra Lardosu s obchodíkmi a tavernami, v juhovýchod-
nej časti ostrova • cca 55 km od letiska

Rhodos I Kolymbia
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Poloha: neďaleko 3 pláží: cca 150 m od pieskovo-
kamienkovej pláže, cca 100 m od menšej pieskovej pláže 
a cca 200 m od kamienkovo-pieskovej pláže • obľúbe-
ný rodinný hotel s výbornou polohou vo veľkej záhrade •  
v pokojnej okrajovej časti letoviska Kolymbia • zastávka 
autobusu priamo pred hotelom • cca 10 min. peši od tave-
rien, reštaurácií, barov, obchodíkov • cca 25 km od letiska 
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • 1x týždenne „grécky večer“ alebo živá hudba • ľah-
ké občerstvenie v snackbare pri bazéne (sladké pečivo, 
prekvapkávaná káva, čaj) • zmrzlina pre deti do 14 rokov 
• vybrané rozlievané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (čapované pivo, víno, nealkoholické nápoje, džúsy) 
• nápoje nezahrnuté v all inclusive* (dovozový alkohol, čer-
stvé džúsy a iné) • všetky nápoje po ukončení programu all 
inclusive* (cca od 23.00 hod.) 

VybaVenie: vstupná hala s recepciou a spoločenskou miestnosťou • interne-
tový kútik* • WiFi pripojenie* • trezor na recepcii* • telefón/fax* • reštaurácia • bar 
pri bazéne • vonkajší bazén so sladkou vodou • lehátka a slnečníky pri bazéne • 
lehátka a slnečníky na pláži* • SAT/TV salón • záhrada 

ŠPort a relax: biliard* • stolný tenis • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: 2lôžkové klimatizované izby s možnosťou 1 prístelky pre do-
spelého alebo 2 prísteliek pre deti • klimatizácia v období 15.06.-15.09. zadarmo 
inak za poplatok • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • minichladnička • telefón • balkón 
alebo terasa 

Pre deti: detská časť bazénu • detské ihrisko • detská postieľka • detský klub 
FIRÁČIK ( júl-august) 

* - služba za poplatok

cenník str. 136
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / / /

Rhodos I Faliraki
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VybaVenie: recepcia • lobby s TV • WiFi pripojenie v spoločných priestoroch 
• trezor na recepcii* • reštaurácia • snack bar (à la carte menu*) • terasa s posede-
ním • vonkajší bazén • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži* 
• nočný bar • parkovisko

UbytoVanie: jednoducho a účelne zariadené izby • klimatizácia* (len v ob-
dobí 15.6.-15.9. na vyžiadanie) • kúpeľňa/WC • fén • TV • telefón • minichladnička* 
(na vyžiadanie vopred) • balkón/terasa

Pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 137

Poloha: cca 150 m od pieskovej pláže • v blízkosti 
hotela taverny, obchodíky • cca 10 min. chôdze rušné cen-
trum letoviska Faliraki • zastávka autobusu cca 100 m od 
hotela • cca 15 km od letiska 
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PolPenzia kontinentálne raňajky a  večere 
formou bufetu - šaláty, polievka, servírovaný hlavný chod 
(výber z 2 druhov), dezert

Rhodos I Faliraki
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 50 m od 
centra Faliraki • cca 3 km od aquaparku • cca 5 km od 18 
jamkového ihriska v Afandou • pri hoteli zastávka autobusu 
mestskej linky, ktorou je možné cestovať do hlavného mes-
ta • cca 15 km hlavné mesto Rhodos • cca 14 km od letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

VybaVenie: priestranná recepcia s lobby • výťahy •  vysokorýchlostné WiFi 
pripojenie* • WiFi pripojenie v celom areáli • internetový kútik* • trezor na recepcii* 
• hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií (sushi, grécka, talianska, ázijská, me-
xická) • spoločenská miestnosť s TV • 3 bary (hlavný, plážový, pri bazéne) • 3 von-
kajšie bazény so sladkou vodou a oddelenou časťou pre deti • slnečníky a lehátka 
pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži* • plážové osušky (kaucia) • minimarket • 
miestnosť s videohrami* • amfiteáter • parkovisko • animačné programy

ŠPort a relax: spa a welness* • masáže* • manikúra* • pedikúra* • tenis 
• osvetlenie tenisového kurtu • jazda na koni a poníkovi* (na vyžiadanie) • vodné 
pólo • plážový volejbal • plážový futbal • aerobik • stolný tenis •  šípky • stolný fut-
bal* • biliard* • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: 333 dvojlôžkových izieb s možnosťou 1 prístelky • individuál-
na klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • minichladnička (dopĺňaná 
každý 2 deň nealkoholickými nápojmi a vodou) • zariadenie na prípravu kávy/čaju 
• trezor* • balkón alebo terasa 

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko • miniklub (4-11 rokov) • minidisko • 
miestnosť pre deti* • opatrovanie detí*

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 137

all inclUsiVe plná penzia formou bufetu 
vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby (čapované 
pivo, nealkoholické nápoje, víno, voda, džúsy - čerstvo vy-
tlačený pomarančový džús počas raňajok) • 1x za pobyt 
možnosť večere v každej z à la carte reštaurácií • občer-
stvenie počas dňa (teplé a studené občerstvenie, slad-
ké pečivo, zmrzlina, popoludňajšia káva, čaj a zákusky) 
• snacky počas dňa (wrapy, hotdog, palacinky, toasty) • 
vybrané rozlievané miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje
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Rhodos I Faliraki
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VybaVenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v nákupnej arkáde • 
internetový kútik* • hlavná reštaurácia a 8 tematických reštaurácií (napr. talianska, 
grécka, sushi, mexická) • 5 barov • 4 výťahy • bazén s morskou vodou • šmykľavky 
pre dospelých a deti • vnútorný bazén • terasa na slnenie s lehátkami a slnečníkmi 
• slnečníky a lehátka na pláži • plážové osušky (depozit) • nákupná arkáda • kon-
ferenčná miestnosť • TV miestnosť • amfiteáter • parkovisko • animačné programy

ŠPort a relax: spa a welness* • masáže* • manikúra* • pedikúra* • fitnes* 
(vstup od 18 rokov) • tenis • plážový volejbal • aerobik • stolný futbal • stolný tenis 
• šípky • biliard* • jazda na koni a poníkovi* (na vyžiadanie) • kanoe • vodné športy 
na pláži*

UbytoVanie: 314 komfortne zariadených izieb v hlavnej budove alebo vo 
vilkách • individuálna klimatizácia • WiFi pripojenie • vysokorýchlostné WiFi pripo-
jenie* • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • minichladnička (denne dopĺňaná 
nealkoholickými nápojmi, vodou a pivom) •  trezor • zariadenie na prípravu kávy a 
čaju • balkón alebo terasa • na vyžiadanie superior izby, rodinné izby a junior suity* 

Pre deti: detská postieľka • detský bazén (so slanou vodou) • detské ihrisko 
• miniklub • minidisko • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 137 cenník str. 138

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • pri 
hoteli zastávka autobusu • cca 4 km od centra Faliraki • 
cca 3 km od aquaparku • cca 10 km hlavné mesto Rhodos 
• cca 20 km od letiska

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej 
výroby (čapované pivo, nealkoholické nápoje, džúsy, víno) 
• neskoré raňajky • 1x za pobyt možnosť večere vo vybra-
nej à la carte reštaurácii • občerstvenie počas dňa (teplé 
a studené občerstvenie, pizza, palacinky, sladké pečivo, 
zmrzlina, popoludňajšia káva, čaj a zákusky) • vybrané roz-
lievané miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, šumi-
vé víno a víno • showcooking • vyžadované dlhé nohavice 
pre pánov počas večere

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
superior izba s výhľ. na more deluxe izby a junior suity / / /

junior suita s výhľadom na more suity / /

rodinná izba / / /

Rhodos I Kiotari
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Poloha: cca 100 m od pieskovo-kamienkovej pláže 
(prechod cez miestnu komunikáciu) • cca 15 km od tradičnej 
dedinky Lindos • cca 58 m od letiska

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 3 a´la carte 
reštaurácie (grécka, talianska, ázijská) • 2 bary • WiFi pripojenie • vnútorný vyhrie-
vaný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • kon-
ferenčné priestory • doktor na zavolanie* • práčovňa* • kaderníctvo* • animačné 
programy • večerné programy

ŠPort a relax: SPA centrum* • sauna • hammam • masáže* • tenisové kur-
ty s vybavením • šípky • plážový volejbal • fitnes • boccia • zumba • pilates • aerobik 
• vodné pólo • joga pre začiatočníkov • lekcie tanca • kurz varenia • motorizované 
vodné športy*

UbytoVanie: 248 izieb • 10 rôznych typov moderne zariadených izieb • 
individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • minibar (pivo, biele 
a červené víno, nealkoholické nápoje, voda, oriešky, chipsy) • župan a papučky • 
set na prípravu kávy (espresso) a čaju • trezor • telefón • izbový servis* • balkón/
terasa • typy izieb: deluxe izba s výhľadom na more, deluxe bungalov s výhľadom 
na more, premier izba s výhľadom na more, junior suita s výhľadom na more, suita 
s výhľadom na more

* - služba za poplatok

PremiUm all inclUsiVe plná 
penzia formou bufetu • neskoré raňajky • ľahké občerstve-
nie počas dňa v snackbaroch (sladké pečivo, zmrzlina, 
pizza, hotdogy, grilované minútky, šaláty) • popoludňajšia 
káva, čaj, zákusky a ovocie • hlavný bar, bar pri bazéne 
(importované značky alkoholických a nealkoholických 
nápojov, pivo, džúsy, čaj, rôzne druhy káv, voda a ľahké 
snacky) • nočný klub
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Rhodos I Faliraki
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VybaVenie: vstupná hala s recepciou • internetový kútik* • WiFi pripojenie 
v priestoroch lobby baru • hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia • 2 bary • 
TV miestnosť • konferenčná miestnosť • supermarket • 3 vonkajšie bazény • krytý 
bazén (vyhrievaný) • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* 
• plážové osušky • animačné programy 

ŠPort a relax: wellness a spa centrum* • sauna • masáže* • fitnes • tenis* 
• volejbal • stolný tenis • vodné pólo • vodné športy na pláži* • jazda na poníkovi* 
(na vyžiadanie) • jóga • pilates 

UbytoVanie: 2lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladacie lôž-
ko) • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • trezor • telefón • 
rádio • minichladnička • set na prípravu kávy/čaju • balkón alebo terasa • na vyžia-
danie suita so súkromným alebo spoločným bazénom 

Pre deti: detský bazén • ihrisko • detská postieľka • stolička • animácie • 
miniklub (4-12 rokov) 

* - služba za poplatok

cenník str. 138

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži •  
v rozľahlej záhrade • v pokojnejšej časti strediska Faliraki • 
cca 1,5 km od centra, kde sa nachádza veľa barov, reštau-
rácií, taverien, ale aj zábavný park, vodný park a park adre-
nalínových športov • cca 14 km od hlavného mesta Rodos • 
cca 20 km od letiska • cca 24 km od dedinky Lindos

PolPenzia, za príplatok all inclusive: ra-
ňajky, obedy a večere formou bufetu • vybrané miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje • káva, čaj • teplé a 
studené snacky • zmrzlina • koláče • 1x za pobyt večera  
v a´ la carte reštaurácii (nutná rezervácia vopred)

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži, miestami kamien-
ky (pláž ocenená modrou vlajkou) • v rozľahlej záhrade • 
v tichšej časti Kallithea v stredisku Faliraki • cca 3 km od 
centra Faliraki • len niekoľko minút pešej chôdze od vod-
ného parku • cca 8 km od hlavného mesta Rhodos • cca 15 
km od letiska • cca 42 km od dedinky Lindos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

VybaVenie:  vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v priestoroch lobby 
• hlavná reštaurácia s vonkajším posedením • a`la carte  reštaurácia • 3 bary (hote-
lový, pri pláži a pri bazéne) • rozľahlý bazén v záhrade • vyhrievaný krytý bazén • 
konferenčné miestnosti • minimarket* • obchodíky* • kaderníctvo* • lekárska služ-
ba* • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži • plážové osušky 
• animačné programy

ŠPort a relax: wellness a spa centrum* • fitnes • sauna • parné kúpele • 
masáže* • aerobik • basketbal • plážový volejbal • minigolf • tenis • boccia • stolný 
tenis • volejbal • vodná gymnastika • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: luxusne zariadené izby s možnosťou prístelky • individuálna 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie • telefón • chladnič-
ka • set na prípravu kávy/čaju • minibar (naplnenie na vyžiadanie*) • trezor • balkón 
alebo terasa • typy izieb: izba s výhľadom do krajiny alebo na more, superior izba, 
rodinná izba s bočným alebo priamym výhľadom na more, rôzne suity a junior suity

Pre deti: detský bazén • miniklub s animáciami • ihrisko • videohry • špeciálne 
menu pre deti • detská stolička • opatrovanie detí* • detská postieľka

* - služba za poplatok

PolPenzia, raňajky formou bufetu • servíro-
vané večere (predjedlá, šaláty a dezerty formou bufetu) • 
za príplatok plná penzia

cenník str. 138-139
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VybaVenie: recepcia • WiFi pripojenie • hlavná reštaurácia • 2 a`la carte 
reštaurácie (gourmet a ázijská) • 3 bary (panoramatický hlavný bar, bar pri bazéne 
a bar pri pláži) • bazény • vnútorný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na 
pláži • plážové osušky • rozľahlá terasa • kaderníctvo* • parkovisko • minimarket • 
konferenčná miestnosť

ŠPort a relax: Thalasso Spa* • sauna* • hammam* • fitnes • tenis • šípky 
• volejbal • stolný tenis • biliard* • minigolf

UbytoVanie: luxusné a priestranné izby, bungalovy a vily • individuálna kli-
matizácia • kúpeľňa/WC • fén • župan • papuče • SAT/TV • WiFi pripojenie • telefón 
• trezor • zariadenie na prípravu kávy/čaju • minibar* • jacuzzi • balkón/terasa s 
výhľadom do záhrady alebo na more • typy izieb: deluxe izba s výhľadom na more, 
deluxe izba s bazénom a výhľadom na more, deluxe rodinná suita s výhľadom na 
more (obývacia časť oddelená od spálne), Prestige bungalov s bazénom a výhľa-
dom na more, Platinum izba s privátnym bazénom a výhľadom na more 

Pre deti: detský bazén • detská postieľka* • opatrovanie detí* (na vyžiadanie) 

* - služba za poplatok

cenník str. 139

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • cca 
5 km od Lachanie • cca 18 km od pláže Prasonisi • cca 26 
km od mestečka Lindos • cca 74 km od mesta Rhodos • cca 
77 km od letiska • delegátsky servis: uvítacia schôdzka s 
delegátom v hoteli, počas pobytu asistencia na telefóne • 
vzhľadom na vzdialenosť od hlavného mesta a zaujímavostí 
ostrova odporúčame prenájom automobilu

raňajky, za príplatok polpenzia alebo plná 
penzia (raňajky formou bufetu, obedy a večere servíro-
vané/výber z menu troch jedál vrátane vegetariánskeho, 
predjedlo, šaláty, polievky a dezerty formou bufetu)

 

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

suita a bungalov 

/ /
/ / / / /
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Cenníky - Rhodos

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Rhodos - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na 
vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia gréckeho Ministerstva turizmu je v hoteloch vyberaná pobytová taxa podľa 
počtu hviezdičiek: 1*-2* - 0,50 EUR/izba/noc, 3* - 1,50 EUR/izba/noc, 4* - 3 EUR/izba/noc, 5* - 4 EUR/izba/noc, apartmány – 0,50 EUR/apartmán/noc.

* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.
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HOTEL ANDRIANA PRINCESS RESORT & SPA  strana: 124

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v deluxe izbe s bočným výhľadom na 
more s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1299 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1299 1199 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 844,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 844,35 779,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 deluxe izbe s bočným výhľadom na more s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1699 1899 1799 1899 1799 1899 1759 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1104,35 1234,35 1169,35 1234,35 1169,35 1234,35 1143,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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HOTEL LINDOS PRINCESS BEACH  strana: 122-123

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 859 899 999 1159 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1159 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 558,35 584,35 649,35 753,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 753,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 519,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 519,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 299 EUR, potom 500 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1499 1599 1799 1699 1799 1699 1799 1599 1499 1399

zľava 35% do 31.12.2017* 909,35 974,35 1039,35 1169,35 1104,35 1169,35 1104,35 1169,35 1039,35 974,35 909,35

3. osoba na prístelke* 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35 818,35 753,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 499 EUR/10 nocí, potom 700 EUR, 539 EUR/11 nocí potom 710 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1299 1399 1499 1559 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1559 1499 1399 1299 1199

zľava 35% do 31.12.2017* 779,35 844,35 909,35 974,35 1013,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1013,35 974,35 909,35 844,35 779,35

3. osoba na prístelke* 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 519,35

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

3. dieťa 2-14 rokov na prístelke 509 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 509

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 rodinnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1899 2099 2199 2399 2299 2399 2299 2399 2199 2099 1899

zľava 35% do 31.12.2017* 1234,35 1364,35 1429,35 1559,35 1494,35 1559,35 1494,35 1559,35 1429,35 1364,35 1234,35

3. osoba na prístelke* 753,35 818,35 779,35 844,35 779,35 844,35 779,35 844,35 779,35 844,35 753,35

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

3. dieťa 2-14 rokov na prístelke 749 799 759 799 759 799 759 799 759 799 749

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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HOTEL MITSIS RODOS MARIS RESORT & SPA  strana: 125

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v bungalove s výhľadom na more s all 
inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1259 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1259 1199 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 818,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 818,35 779,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 584,35 623,35 623,35 623,35 623,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 623,35 623,35 623,35 584,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1799 1999 1899 1999 1899 1899 1799 1599 1499

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1169,35 1299,35 1234,35 1299,35 1234,35 1234,35 1169,35 1039,35 974,35

3. osoba na prístelke* 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 259 279 259 279 259 279 259 279 259 279 259

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Rhodos Cenníky - Rhodos
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HOTEL RELAx + strana: 126
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 499 559 599 659 679 699 699 699 699 699 699 699 679 659 599 559 499

zľava 35% do 31.12.2017* 324,35 363,35 389,35 428,35 441,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 441,35 428,35 389,35 363,35 324,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 899 1039 999 1039 999 999 899 799 759

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 519,35 584,35 675,35 649,35 675,35 649,35 649,35 584,35 519,35 493,35

3. osoba na prístelke* 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

136  I  Grécko/Rhodos Grécko/Rhodos  I  137

10/11 
nocí

APARTHOTEL EL VITA + strana: 127

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
15.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 07.09. 18.09.

Počet nocí v štúdiu bez stravy 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 399 439 479 479 499 479 499 459 429 399

zľava 35% do 31.12.2017* 259,35 285,35 311,35 311,35 324,35 311,35 324,35 298,35 278,85 259,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MITSIS FALIRAKI BEACH  strana: 129

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s priamym výhľadom na 
more s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1299 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1299 1199 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 844,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 844,35 779,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 584,35 584,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 584,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s priamym výhľadom na more s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1599 1799 1999 1899 1999 1899 1999 1799 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 974,35 1039,35 1169,35 1299,35 1234,35 1299,35 1234,35 1299,35 1169,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 818,35 883,35 818,35 883,35 818,35 883,35 818,35 883,35 818,35 883,35 818,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL FALIRAKI BAY  strana: 128

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 459 569 569 569 569 589 659 659 659 659 659 659 579 569 569 569 569

zľava 45% do 31.12.2017* 252,45 312,95 312,95 312,95 312,95 323,95 362,45 362,45 362,45 362,45 362,45 362,45 318,45 312,95 312,95 312,95 312,95

3. a 4. osoba na prístelke* 219,45 263,45 263,45 263,45 263,45 274,45 296,45 296,45 296,45 296,45 296,45 296,45 268,95 263,45 263,45 263,45 263,45

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 249 309 309 309 309 319 349 349 349 349 349 349 319 309 309 309 309

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 239 259 259 259 259 269 279 279 279 279 279 279 259 259 259 259 259

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 649 739 689 809 819 869 819 839 689 739 689

zľava 45% do 31.12.2017* 356,95 406,45 378,95 444,95 450,45 477,95 450,45 461,45 378,95 406,45 378,95

3. a 4. osoba na prístelke* 296,45 329,45 312,95 356,95 362,45 378,95 362,45 367,95 312,95 329,45 312,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 339 379 359 399 409 429 409 409 359 379 359

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 269 289 279 309 309 319 309 309 279 289 279

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL ANDRIANA PRINCESS RESORT & SPA  strana: 124
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v deluxe izbe s výhľadom na bazén s all 
inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 959 1059 1159 1259 1359 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1359 1259 1159 1059

zľava 35% do 31.12.2017* 623,35 688,35 753,35 818,35 883,35 948,35 948,35 948,35 948,35 948,35 948,35 948,35 948,35 883,35 818,35 753,35 688,35

3. osoba na prístelke* 584,35 584,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 584,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 deluxe izbe s výhľadom na bazén s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1559 1659 1759 1959 1859 1959 1859 1959 1799 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 1013,35 1078,35 1143,35 1273,35 1208,35 1273,35 1208,35 1273,35 1169,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 844,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL MITSIS ALILA ExCLUSIVE RESORT & SPA  strana: 130
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v superior izbe s výhľadom na more s ultra 
all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1619 1719 1719 1719 1859 1909 2049 2099 2099 2099 2099 2019 1909 1829 1719 1719 1569

zľava 45% do 31.12.2017* 890,45 945,45 945,45 945,45 1022,45 1049,95 1126,95 1154,45 1154,45 1154,45 1154,45 1110,45 1049,951005,95 945,45 945,45 862,95

3. osoba na prístelke* 670,45 708,95 708,95 708,95 758,45 780,45 835,45 851,95 851,95 851,95 851,95 824,45 780,45 747,45 708,95 708,95 648,45

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 699 739 739 739 789 809 859 879 879 879 879 849 809 779 739 739 689

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 superior izbe s výhľadom na more s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2339 2539 2479 2899 2879 3139 2879 2959 2529 2539 2189

zľava 45% do 31.12.2017* 1286,45 1396,45 1363,45 1594,45 1583,45 1726,45 1583,45 1627,45 1390,95 1396,45 1203,95

3. osoba na prístelke* 945,45 1022,45 1000,45 1165,45 1154,45 1253,45 1154,45 1181,95 1022,45 1022,45 890,45

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 969 1049 1019 1179 1169 1269 1169 1199 1039 1049 919

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



138  I  Grécko/Rhodos

Cenníky - Rhodos

 Grécko/Rhodos  I  139

Cenníky - Rhodos Cenníky - Rhodos

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL SENTIDO APOLLO BLUE PALACE  strana: 132

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1369 1369 1369 1389 1519 1519 1539 1659 1659 1659 1659 1559 1499 1369 1369 1369 1369

zľava 45% do 31.12.2017* 752,95 752,95 752,95 763,95 835,45 835,45 846,45 912,45 912,45 912,45 912,45 857,45 824,45 752,95 752,95 752,95 752,95

3. osoba na prístelke* 571,45 571,45 571,45 582,45 631,95 631,95 637,45 686,95 686,95 686,95 686,95 642,95 620,95 571,45 571,45 571,45 571,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za all inclusive - dospelý 219 219 219 229 249 249 249 249 249 249 249 249 249 219 219 219 219

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov zadarmo

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1839 1999 2009 2229 2219 2459 2259 2269 1879 1999 1839

zľava 45% do 31.12.2017* 1011,45 1099,45 1104,95 1225,95 1220,45 1352,45 1242,45 1247,95 1033,45 1099,45 1011,45

3. osoba na prístelke* 752,95 813,45 818,95 901,45 895,95 989,45 912,45 917,95 769,45 813,45 752,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

príplatok za all inclusive - dospelý 319 349 349 399 359 399 359 399 319 349 319

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov zadarmo

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

ATRIUM PRESTIgE THALASSO SPA RESORT & VILLAS  strana: 134

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v deluxe izbe s výhľadom na more s 
raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1319 1349 1359 1359 1459 1499 1499 1499 1569 1759 1759 1759 1759 1529 1499 1499 1499

zľava 45% do 31.12.2017* 725,45 741,95 747,45 747,45 802,45 824,45 824,45 824,45 862,95 967,45 967,45 967,45 967,45 840,95 824,45 824,45 824,45

3. osoba na prístelke* 439,45 450,45 455,95 455,95 488,95 499,95 499,95 499,95 527,45 593,45 593,45 593,45 593,45 516,45 499,95 499,95 499,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 439 449 459 459 489 499 499 499 519 579 579 579 579 509 499 499 499

príplatok za polpenziu - dospelý 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

príplatok za polpenziu - dieťa 2-12 rokov 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

príplatok za plnú penziu - dospelý 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 deluxe izbe s výhľadom na more s raňajkami 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1709 1869 1839 2079 1939 2309 2309 2489 2089 2079 1939

zľava 45% do 31.12.2017* 939,95 1027,95 1011,45 1143,45 1066,45 1269,95 1269,95 1368,95 1148,95 1143,45 1066,45

3. osoba na prístelke* 576,95 637,45 626,45 714,45 659,45 791,45 791,45 857,45 714,45 714,45 659,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 559 609 599 679 629 739 739 799 679 679 629

príplatok za polpenziu - dospelý 329 359 329 359 329 359 329 359 329 359 329

príplatok za polpenziu - dieťa 2-12 rokov 129 149 129 149 129 149 129 149 129 149 129

príplatok za plnú penziu - dospelý 579 639 579 639 579 639 579 639 579 639 579

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 239 259 239 259 239 259 239 259 239 259 239

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL RODOS PALLADIUM  strana: 133

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s výhľadom do krajiny 
s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1019 1059 1059 1079 1219 1219 1239 1379 1379 1379 1379 1379 1269 1219 1219 1219 1099

zľava 42% do 31.12.2017* 591,02 614,22 614,22 625,82 707,02 707,02 718,62 799,82 799,82 799,82 799,82 799,82 736,02 707,02 707,02 707,02 637,42

3. osoba na prístelke* 463,42 475,02 475,02 486,62 544,62 544,62 550,42 608,42 608,42 608,42 608,42 608,42 562,02 544,62 544,62 544,62 498,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 479 499 499 499 559 559 569 619 619 619 619 619 569 559 559 559 509

príplatok za plnú penziu - dospelý 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 s výhľadom do krajiny s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1389 1499 1579 1759 1809 2019 1859 1969 1619 1759 1509

zľava 42% do 31.12.2017* 805,62 869,42 915,82 1020,22 1049,22 1171,02 1078,22 1142,02 939,02 1020,22 875,22

3. osoba na prístelke* 614,22 660,62 689,62 759,22 782,42 863,62 799,82 846,22 707,02 759,22 660,62

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 619 659 689 759 779 849 789 829 709 759 659

príplatok za plnú penziu - dospelý 259 279 259 279 259 279 259 279 259 279 259

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 129 139 129 139 129 139 129 139 129 139 129

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MAYIA ExCLUSIVE RESORT & SPA  strana: 131

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v deluxe izbe s výhľadom na more  
s premium all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1609 1769 1769 1769 1989 2279 2279 2279 2279 2279 2279 2279 2059 1769 1769 1689 1579

zľava 42% do 31.12.2017* 933,22 1026,02 1026,02 1026,02 1153,62 1321,82 1321,82 1321,82 1321,82 1321,82 1321,82 1321,82 1194,22 1026,02 1026,02 979,62 915,82

3. osoba na prístelke* 701,22 765,02 765,02 765,02 857,82 973,82 973,82 973,82 973,82 973,82 973,82 973,82 886,82 765,02 765,02 736,02 689,62

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 deluxe izbe s výhľadom na more s premium all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2419 2629 2629 3429 3139 3429 3139 3429 2419 2629 2139

zľava 42% do 31.12.2017* 1403,02 1524,82 1524,82 1988,82 1820,62 1988,82 1820,62 1988,82 1403,02 1524,82 1240,62

3. osoba na prístelke* 1026,02 1113,02 1118,82 1437,82 1321,82 1437,82 1321,82 1437,82 1026,02 1113,02 915,82

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL RODOS PALLADIUM  strana: 133
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

jún júl august september
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. 21.09.

Počet nocí v superior deluxe izbe s výhľadom na 
more s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1259 1309 1309 1329 1479 1479 1509 1649 1649 1649 1649 1649 1529 1479 1479 1479 1359

zľava 42% do 31.12.2017* 730,22 759,22 759,22 770,82 857,82 857,82 875,22 956,42 956,42 956,42 956,42 956,42 886,82 857,82 857,82 857,82 788,22

3. osoba na prístelke* 562,02 579,42 579,42 591,02 649,02 649,02 660,62 718,62 718,62 718,62 718,62 718,62 666,42 649,02 649,02 649,02 596,82

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 569 589 589 599 649 649 659 719 719 719 719 719 669 649 649 649 609

príplatok za plnú penziu - dospelý 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí jún júl august september
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 superior deluxe izbe s výhľadom na more s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1749 1899 1949 2169 2199 2439 2239 2389 1999 2169 1869

zľava 42% do 31.12.2017* 1014,42 1101,42 1130,42 1258,02 1275,42 1414,62 1298,62 1385,62 1159,42 1258,02 1084,02

3. osoba na prístelke* 759,22 817,22 840,42 927,42 939,02 1037,62 956,42 1020,22 857,82 927,42 805,62

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 749 809 829 909 919 1009 939 989 839 909 799

príplatok za plnú penziu - dospelý 259 279 259 279 259 279 259 279 259 279 259

príplatok za plnú penziu - dieťa 2-12 rokov 129 139 129 139 129 139 129 139 129 139 129

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

140  I  Španielsko/Malorka Španielsko/Malorka  I  141



VybaVenie: 7poschodový hotel so štúdiami a apartmánmi • priestranná 
vstupná hala s recepciou • 3 výťahy • internetový kútik* • WiFi pripojenie v priesto-
roch recepcie a v bare • reštaurácia • bar • bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne 
• lehátka a slnečníky na pláži* • spoločenská miestnosť s TV • denné a večerné 
animačné programy pre deti a dospelých

Šport a relax: stolný tenis • biliard* • športové aktivity v rámci animač-
ných programov • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 153 komfortne zariadených štúdií a apartmánov • zre-
konštruované štúdio s možnosťou 1 prístelky pre dieťa • rozloha cca 29m2 • klimati-
zácia* • kúpeľňa/WC • SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička • balkón (väčšina 
izieb s výhľadom na more)

pre deti: oddelený detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) • miniklub 
v cudzom jazyku

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

 
all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • nápoje k jedlu (voda, víno, pivo, nealko) • alkoholické a 
nealkoholické nápoje miestnej výroby v baroch • popolud-
ňajšia káva, čaj a zákusky • zmrzlinacenník str. 147

poloha: priamo pri prírodnej pieskovej pláži so 
vstupom cez kamenné platne oddelenej od hotela plážo-
vou promenádou • cca 200 m väčšia široká pláž s bie-
lym pieskom • moderný aparthotel na východnom pobre-
ží Malorky • cca 150 m autobusová stanica (autobusové 
spojenie do Cala Millor a Porto Cristo každých 30 min. a 
do Palmy každých 60 min.) • cca 200 m centrum letoviska 
Sa Coma • v blízkosti hotela obchody, reštaurácie a bary 
• cca 69 km od letiska • cca 72 km hlavné mesto Palma 
de Mallorca

Malorka I Sa Coma

Španielsko/Malorka  I  143

Malorka I Calas de Mallorca

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii* • WiFi pripojenie* 
• internetový kútik* • TV kútik • hlavná reštaurácia • bar • bar pri bazéne • snackbar 
• bazén • detský bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na 
pláži* • lekárska služba* • animačné programy

Šport a relax: stolný tenis • šípky • biliard* • minigolf • petanque • teniso-
vé kurty* • viacúčelové ihrisko • šnorchlovanie* 

UbytoVanie: spolu 331 izieb • štandardná izba s možnosťou 1-2 prísteliek • 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • SAT/TV (ovládač za poplatok) • telefón • balkón

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • miniklub • detská postieľka (na vyžia-
danie) • detský klub FIRÁČIK ( júl-august)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 147
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poloha: cca 150 m od pieskovej pláže Cala Do-
mingos • na východe ostrova v  zátoke letoviska Cala de 
Mallorca, v jednej z najkrajších a najrozmanitejších oblastí 
ostrova • pár minút chôdze do centra • v okolí niekoľko ob-
chodov, barov a nočných klubov • cca 60 km od hlavného 
mesta Palma de Mallorca • 65 km od letiska

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • alkoholické a nealkoholické nápoje k hlavným jedlám 
(voda, pivo, víno, nealko) • alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej výroby počas dňa • ľahké občerstvenie 
v snackbare počas dňa • popoludní káva a čaj • zmrzlina 
pre deti

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /
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MOŽNOSTI OBSADENIA
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poloha: cca 150 m od pieskovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • v známom letovisku Port d´Alcudia • v 
blízkom okolí obchodíky, reštaurácie, kaviarne • cca 50 m 
autobusová zastávka • cca 2 km vodný park Hidropark • 
cca 5 km golfové ihrisko Alcanda • cca 60 km od hlavného 
mesta Palma de Mallorca • cca 70 km od letiska

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie* (60 min. denne za-
darmo) • internetový kútik* • TV miestnosť • hlavná bufetová reštaurácia • lounge 
bar • bar pri bazéne • bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky 
na pláži* • lekárska služba* • konferenčná miestnosť* • denné a večerné animačné 
programy pre deti a dospelých

Šport a relax: stolný tenis • biliard* • vodné pólo • lukostreľba • šípky

UbytoVanie: spolu 244 komfortne zariadených izieb • štandardná izba s 
možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • trezor* 
• balkón

pre deti: oddelený detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka (na vyžia-
danie) • miniklub v cudzom jazyku

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 147

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • nápoje k jedlu (voda, víno) • alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje miestnej výroby v baroch • ľahké občerstvenie 
počas dňa • popoludňajšia káva a čaj
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Malorka I Port d´Alcúdia

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba štandardná izba / /

VybaVenie: moderný zrekonštruovaný 5poschodový hotel • záhrada • vstup-
ná hala s recepciou • výťahy • TV kútik • internetový kútik* • WiFi pripojenie vo 
vybraných častiach hotela • reštaurácia • lobby bar • terasa s bazénom • detský 
bazén • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži* • plážové 
osušky (vratná kaucia) • minimarket • animačné programy

Šport a relax: biliard* • stolný tenis* • golf* • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: 475 izieb • štandardná izba s možnosťou 1 prístelky • klimati-
zácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón • trezor* • minichladnička • balkón 
alebo terasa • na vyžiadanie bezbariérová izba

pre deti: detský bazén s vodnými atrakciami pre najmenších • detské ihrisko 
• detská postieľka (na vyžiadanie) • detský bufet • miniklub • minidisko

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

 all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu • nápoje k jedlu (nealko, voda, pivo, víno) • neobme-
dzená konzumácia miestnych alkoholických a nealkoholic-
kých nápojov počas dňa • ľahké občerstvenie počas dňa • 
zmrzlina pre deti • popoludní čaj, káva, zákusky, sušienky

cenník str. 148

poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • v kľudnejšej časti letoviska • cca 
100 m od autobusovej zastávky • cca 3,5 km od vodného 
parku Hidropark • cca 3,8 km od letoviska Port d´Alcudia s 
nákupnými možnosťami • cca 5 km od historického centra 
Alcudia • cca 7 km od golfového ihriska Alcanada • cca 
52 km od hlavného mesta Palma de Mallorca • cca 59 km 
od letiska

Malorka I Port D´Alcudia

Španielsko/Malorka  I  145
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poloha: cca 200 m od širokej pieskovej pláže s po-
zvoľným vstupom do mora • cca 200 m od centra letoviska 
Santa Ponsa na západnom pobreží ostrova • cca 300 m au-
tobusová zastávka • cca 9 km delfinárium Marineland • cca 
10 km nákupné centrum • cca 20 km od hlavného mesta 
Palma de Mallorca • cca 30 km od letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba 

VybaVenie: 4poschodový hotel • vstupná hala s recepciou • výťahy • TV 
miestnosť • WiFi pripojenie v lobby* (obmedzený časový limit zadarmo) • reštau-
rácia • bar pri bazéne • záhrada s terasou a bazénom • detský bazén • lehátka 
a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • konferenčná miestnosť • 
práčovňa* • doktor na zavolanie* • parkovisko* • animačné programy pre deti a 
dospelých

Šport a relax: sauna* • masáže* • stolný tenis • tenis* (300m) • volejbal • 
malé futbalové ihrisko • pétanque* • cca 2 km golfové ihrisko* • potápanie* • vodné 
športy na pláži*

UbytoVanie: 209 elegantne zariadených izieb • štandardná 2lôžková izba 
s možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie* 
• telefón • trezor* • minichladnička* • balkón

pre deti: detské ihrisko • detský bazén • detský klub La Cabana pre deti od 5 
rokov • detská postieľka (na vyžiadanie)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 148

polpenzia, za príplatok all inclusive: plná 
penzia formou bufetu • nápoje k hlavným jedlám (víno, pivo, 
voda a nealko) • ľahké občerstvenie počas dňa • alkoho-
lické a nealkoholické nápoje miestnej výroby počas dňa • 
popoludní káva, čaj, zákusok • zmrzlina pre deti
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Malorka I Santa Ponsa

/ /

Cenníky - Malorka
CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Palma de Mallorca - Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • 
stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia/vyhlášky miestnych úradov bude vyberaná pobytová taxa 2-4 EUR/osoba/
noc priamo v mieste pobytu pri ubytovacích kapacitách kategórie 3*/4*/5* (spravidla neplatia deti do 16 rokov). Aktuálna informácia bude uvedená 
v pokynoch k zájazdu. 

* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

7 
nocí

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí jún júl august september
13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 859 899 999 999 999 999 999 999 899 799 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 558,35 584,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 447,85 467,35 493,35 532,35 558,35 590,85 610,35 636,35 636,35 636,35 616,85 532,35 467,35 467,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 209 219 229 239 249 259 269 279 279 279 269 239 219 219

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 269 279 309 319 339 359 369 379 379 379 369 319 279 279

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 269 279 309 319 339 359 369 379 379 379 369 319 279 279

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL GLOBALES SAMOA  strana: 142

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 699 759 799 859 899 999 999 999 999 999 999 899 799 699 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 454,35 493,35 519,35 558,35 584,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 519,35 454,35 389,35

3. osoba na prístelke* 428,35 428,35 454,35 454,35 512,85 525,85 571,35 577,85 616,85 623,35 623,35 623,35 584,35 473,85 454,35 454,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 199 209 209 229 239 249 259 269 269 269 269 259 219 209 209

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 259 259 279 279 309 319 349 349 379 379 379 379 359 289 279 279

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 259 259 279 279 309 319 349 349 379 379 379 379 359 289 279 279

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL GLOBALES CONDES DE ALCuDIA + strana: 144

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 659 759 799 859 899 959 1059 1059 1059 1059 1059 999 959 859 759 659

zľava 35% do 31.12.2017* 428,35 493,35 519,35 558,35 584,35 623,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 649,35 623,35 558,35 493,35 428,35

3. osoba na prístelke* 506,35 506,35 506,35 506,35 558,35 564,85 668,85 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 551,85 532,35 532,35 493,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 239 239 259 259 259 259 279 279 279 279 279 279 259 259 259 249

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 339 339 339 339 369 379 439 449 449 449 449 449 369 359 359 329

ZĽAVA>>

Španielsko/Malorka  I  147

7 
nocí

APARTHOTEL PLAyA DORADA   strana: 143

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štúdiu s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 859 899 999 1099 1099 1099 1099 1099 1059 999 899 799 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 558,35 584,35 649,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 688,35 649,35 584,35 519,35 454,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 239 239 239 239 259 259 259 259 259 259 259 259 259 239 239 239

ZĽAVA>>
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Cenníky - Malorka

7 
nocí

HOTEL GLOBALES PLAyA SANTA PONSA  strana: 146

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 749 749 769 789 879 899 1009 1049 1049 1049 1049 1049 1049 969 969 779

zľava 35% do 31.12.2017* 486,85 486,85 499,85 512,85 571,35 584,35 655,85 681,85 681,85 681,85 681,85 681,85 681,85 629,85 629,85 506,35

3. osoba na prístelke* 350,35 350,35 363,35 369,85 415,35 421,85 467,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 454,35 454,35 369,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 249 249 259 259 269 269 279 289 289 289 289 289 289 279 279 259

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 279 279 289 289 309 309 329 339 339 339 339 339 339 319 319 289

ZĽAVA>>

7 
nocí

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí jún júl august september
13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 759 799 839 899 949 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1009 969 879

zľava 35% do 31.12.2017* 493,35 519,35 545,35 584,35 616,85 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 655,85 629,85 571,35

3. osoba na prístelke* 363,35 376,35 395,85 428,35 447,85 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 473,85 454,35 415,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 259 259 269 269 279 289 289 289 289 289 289 289 279 269

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 289 289 309 309 319 339 339 339 339 339 339 329 329 309

ZĽAVA>>

7 
nocí

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí jún júl august september
13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1289 1349 1399 1459 1499 1599 1599 1599 1599 1599 1539 1399 1349 1289

zľava 39% do 31.12.2017* 786,29 822,89 853,39 889,99 914,39 975,39 975,39 975,39 975,39 975,39 938,79 853,39 822,89 786,29

3. osoba na prístelke* 609,39 639,89 658,19 688,69 706,99 749,69 749,69 749,69 749,69 749,69 725,29 658,19 639,89 609,39

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 499 519 529 549 559 579 579 579 579 579 569 529 519 499

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL CONDESA DE LA BAHIA + strana: 145

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1199 1339 1339 1439 1459 1559 1599 1599 1599 1599 1599 1479 1339 1339 1219

zľava 39% do 31.12.2017* 731,39 731,39 816,79 816,79 877,79 889,99 950,99 975,39 975,39 975,39 975,39 975,39 902,19 816,79 816,79 743,59

3. osoba na prístelke* 572,79 572,79 633,79 633,79 676,49 682,59 725,29 743,59 743,59 743,59 743,59 743,59 694,79 633,79 633,79 584,99

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 469 469 509 509 539 539 569 579 579 579 579 579 549 509 509 479

ZĽAVA>>

Celoročne otvorený vodný svet GINO Paradise Bešeňová: vonkajšie bazény
s geotermálnou vodou, vnútorné bazény s vodnými atrakciami vrátane vnútorného

toboganu, vitálny svet, relaxačné centrum.

Možnosť zakúpenia zvýhodnených vstupov do aquaparku Gino Paradise Bešeňová pre našich klientov ubytova-
ných v štúdiách priamo v areáli so zľavou.

zvýhodnený celodenný balík vstupov len pre klientov Firo-tour je možné zakúpiť na všetky dni pobytu okrem
dňa odchodu. tieto zvýhodnené vstupy umožňujú počas dňa viacnásobný vstup do areálu Gino paradise bešeňová.

Podkrovné 2lôžkové štúdio: manželské dvojlôžko a rozkladacie kreslo, ktoré slúži ako prístelka pre 3. osobu. lcd
tV, rádio, trezor, telefón, kúpeľňa so sprchovacím kútom a Wc, chladnička a kompletne zariadený kuchynský kút.

V cene ubytovania sú k dispozícii 2 župany / štúdio / pobyt. balkón je s výhľadom na areál kúpaliska.
K dispozícii je WiFi pripojenie na internet. Štúdiá sú nefajčiarske, domáce zvieratá nie sú povolené.

V areáli kúpaliska sú k dispozícii bazény a športové zariadenia pre deti.
Wellness štúdiá Luka **** (bez stravy)

Kompletnú ponuku s cenníkmi na bešeňovú a pobyty na slovensku nájdete na www.firotour.sk 

BEŠEŇOVÁ
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Costa de Almería I Roquetas de Mar

VybaVenie: dve susediace 5poschodové budovy Zoraida Park a Zoraida 
Garden • každá z nich má vlastný areál a vlastné verejné priestory • vstupná hala s 
recepciou • výťahy • internetový kútik* • WiFi pripojenie na recepcii • hlavná reštau-
rácia so show cooking • à la carte reštaurácia* • bar • bar pri bazéne • bazén • 
lehátka a slnečníky pri bazéne • osušky k bazénu (vratná kaucia cca 10 EUR) • plá-
žové osušky nie sú k dispozícii • lehátka a slnečníky na pláži* • služby lekára* • par-
kovisko • PC herňa s automatmi* • batožinová miestnosť • obchodíky • diskotéka • 
klienti môžu využívať služby obidvoch budov nezávisle na tom, v ktorej sú ubytova-
ní (okrem reštaurácie) • denné a večerné animačné programy pre deti a dospelých

Šport a relax: viacúčelové ihrisko • malé fitnes (1 hod. denne)* • športové 
aktivity v rámci animačných programov

cenník str. 163

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / /
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poloha: priamo pri dlhej pláži s tmavým štrkopieskom 
oddelenej od hotela pobrežnou pešou promenádou • ho-
tely prešli celkovou rekonštrukciou v roku 2011-12 • budo-
vy Zoraida 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 miest-
nym autobusom) • cca 2,5 km golfové ihrisko Playa Serena 
• cca 30 km starobylá Almería • cca 40 km letisko Almería

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, víno) • alkoho-
lické a nealkoholické nápoje miestnej výroby v baroch • 
ľahké občerstvenie počas dňa • diskotéka • za príplatok 
možnosť all inclusive Gold (v cene à la carte reštaurácie)

ubytoVanie: 495 štandardných izieb v budove Park a 353 štandardných 
izieb v budove Garden • komfortne a funkčne vybavené izby s rozlohou cca 15 m² • 
2 lôžka s rozmermi 150x200 cm bez možnosti ďalšej prístelky • klimatizácia • kú-
peľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor* • chladnička • balkón alebo terasa • na 
vyžiadanie izba s výhľadom na more*, junior suita* 

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: detský bazén • detská postieľka • detské 
ihrisko • malý aquapark s detskými atrakciami a toboganmi 
• detský klub FIRÁČIK ( júl-august)

 Španielsko/Andalúzia  I  153
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poloha: priamo pri pláži s hrubším tmavým štrko-
pieskom oddelenej od hotela len pobrežnou promenádou 
• v pokojnejšej časti letoviska • v blízkom okolí obchodíky, 
reštaurácie, kaviarne • cca 4 km od hotela stará časť mes-
ta Roquetas de Mar a prístav (možnosť zájsť pešou pre-
chádzkou alebo miestnym autobusom) • cca 40 km letisko 
Almería

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba štandardná izba

premium izbajunior suita

VybaVenie: zrekonštruovaný hotel • vstupná hala s recepciou • WiFi pripoje-
nie v niektorých spoločných priestoroch • nová hlavná bufetová reštaurácia • 3 à la 
carte reštaurácie (stredomorská La Taberna del Mar, ázijská Takamaka, reštaurácia 
Zeker) • 3 bary (hlavný panoramatický bar, snackbar La Chapelle Bar, bar pri bazé-
ne Nemo) • bazén s rozlohou viac ako 3000 m² s menším aquaparkom a jacuzzi • 
lehátka a slnečníky pri bazéne • osušky k bazénu (vratná kaucia) • lehátka a slneč-
níky na pláži* • animačné programy pre deti a dospelých

Šport a relax: vnútorný bazén s jacuzzi • sauna • stolný tenis • biliard* 
• malé fitnes

ubytoVanie: spolu 367 rôznych typov komfortne zariadených izieb • štan-
dardná izba pre 4 osoby • 2 lôžka s rozmermi 135x200 cm alebo posteľ 150x200 
cm s možnosťou ďalšej prístelky  • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/
TV • telefón • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa (väčšina izieb má as-
poň čiastočný výhľad na more) • k dispozícii aj junior suita* (lehátka a slnečníky na 
pláži zadarmo, nutná rezervácia vopred)

pre deti: oddelený detský bazén so šmykľavkami a atrakciami • detská po-
stieľka • miniklub • detský klub FIRÁČIK ( júl-august)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 163

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • nápoje k jedlu (voda, pivo, domáce víno, sangria) • 
alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby v ba-
roch • ľahké občerstvenie počas dňa (hamburgery, šaláty, 
sendviče, hotdogy a ovocie) • popoludňajšia káva, čaj, zá-
kusky • 1x za pobyt večera v à la carte reštaurácii (nutná 
rezervácia vopred)
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VybaVenie: vstupná hala s recepciou • výťahy • internetový kútik* • WiFi 
pripojenie v celom areáli • hlavná reštaurácia so show cooking • 2 à la carte reštau-
rácie (gril La Brasserie, talianska La Sal) • bar • snackbar • bar pri bazéne • bazény 
• vnútorný vyhrievaný bazén (otvorený mimo sezóny, povinná kúpacia čiapka) • 
lehátka a slnečníky pri bazéne • osušky k bazénu (vratná kaucia cca 15 EUR) • 
plážové osušky nie sú k dispozícii • lehátka a slnečníky na pláži* • služby lekára* • 
vnútorné parkovisko* • konferenčné miestnosti* • batožinová miestnosť • herňa* • 
práčovňa* • denné a večerné animačné programy pre deti a dospelých 

Šport a relax: spa centrum Biomar Roquetas* (bazén s hydrotermálnym 
okruhom: turecký kúpeľ, bazén so studenou vodou, aromatické sprchy, vodopády, 
jacuzzi, relaxačná zóna, sauna, parná miestnosť, masáže) • fitnes • stolný tenis • 
multifunkčné ihrisko • biliard* • šípky • petanque • lukostreľba • futbal • plážový 
volejbal • vodný basketbal • tai chi

ubytoVanie: 294 izieb v 6poschodovej budove • komfortne a funkčne vy-
bavené štandardné izby pre 2 osoby s rozlohou cca 25 m² • 2 lôžka s rozmermi 
105x200 cm (na vyžiadanie) alebo posteľ 200x200 cm • klimatizácia • kúpeľňa/WC • 
fén • telefón • SAT/TV • trezor • minibar (voda a nealkoholické nápoje zadarmo) • WiFi 
pripojenie • balkón alebo terasa • k dispozícii aj izba premium (možnosť ubytovať až 3 
osoby, prístelka vo forme rozkladacieho lôžka) • rodinné izby* a suity* na vyžiadanie

pre deti: detský bazén • detský klub (4-12 rokov) • detská postieľka (na vy-
žiadanie) • detské ihrisko • malý vodný park s detskými atrakciami a šmykľavkami

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA

/ /

 all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • nápoje k jedlu • alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby v baroch • ľahké občerstvenie počas dňa 
• zmrzlina • večera v à la carte reštaurácii 2x za pobyt • 
vstup do spa centra na 90 minút 1x za pobyt

cenník str. 164

poloha: priamo pri dlhej pláži s tmavým štrkopieskom 
s modrou vlajkou EÚ oddelenej od hotela pobrežnou pe-
šou promenádou • hotel prešiel čiastočnou renováciou v 
roku 2011 • v blízkom okolí obchodíky, reštaurácie, kaviar-
ne • cca 100 m autobusová zastávka • cca 4-5 km stará 
časť mesta Roquetas de Mar a prístav (možno zájsť pešou 
prechádzkou po pobrežnej promenáde alebo miestnym 
autobusom) • cca 800 m golfové ihrisko Playa Serena • 
cca 16 km golfové ihrisko la Envía • cca 30 km starobylá 
Almería • cca 40 km letisko Almería

Costa de Almería I Roquetas de Mar
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VybaVenie: vstupná hala s recepciou • výťahy • internetový kútik* • WiFi 
pripojenie vo verejných priestoroch* • hlavná reštaurácia • bar • bar pri bazéne • 
snack bar • kaviareň • bazén • vnútorný bazén (počas leta zatvorený) • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • denné a večerné animačné 
programy pre deti a dospelých 

Šport a relax: stolný tenis • biliard • sauna* • jacuzzi* • vodné športy na 
pláži* • herňa*

ubytoVanie: 230 štandardných izieb s rozlohou cca 31 m² • štandardná 
izba s možnosťou 1-2 prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa/WC • telefón • SAT/TV • 
trezor* • balkón alebo terasa • väčšina izieb má aspoň čiastočný výhľad na more
 
pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) • detské ihrisko • 
detský klub FIRÁČIK ( júl-august)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /

 
all inclusiVe plná penzia formou bufe-
tu • nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, domáce víno) • alko-
holické a nealkoholické nápoje miestnej výroby v baroch • 
ľahké občerstvenie počas dňa

cenník str. 165

poloha: cca 100 m od piesočnatej pláže s pozvoľ-
ným vstupom, oddelený len pobrežnou promenádou • cca 
5 m od vchodu hotela autobusová zástavka • cca 3 km od 
centra s obchodmi, reštauráciami, barmi a ďalšími možnos-
ťami zábavy • 20 km od letiska v Malage

Costa del Sol I Fuengirola
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poloha: priamo pri piesočnatej pláži • v blízkosti aqu-
apark, obchodíky, bary, reštaurácie a autobusová zastávka 
• mestečko Mojácar cca 10 km (dostupnosť autobusom) • 
cca 83 km letisko Almería

MOŽNOSTI OBSADENIA

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie 
v lobby zdarma 30 min/deň • hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie (talianska 
a stredomorská) • 3 bary (pri bazéne, Nyanga Theatro bar a Shumba bar)  • terasa 
na opaľovanie • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • 
vonkajší bazén so šmykľavkami • jacuzzi • možnosť zapožičania osušiek k bazénu 
a na pláž (záloha 10 EUR, výmena cca 1 EUR) • požičovňa bicyklov* • požičovňa áut* 
• práčovňa* • služby lekára* • obchod so suvenírmi • kaderníctvo* • parkovisko • 
animačné programy • domáce zviera do 15 kg*

Šport a relax: volejbal • šípky • stolný tenis • lukostreľba • minigolf • 
vodné športy na pláži* • Spa centrum (Acquaplaya Spa & Wellness)*

ubytoVanie: štandardné izby s dvoma lôžkami s rozmermi 135x200 cm 
bez možnosti ďalšej prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/
TV • trezor* • minibar* • balkón alebo terasa • na vyžiadanie izba Superior (výhľad 
záhrada alebo more)* 

pre deti: detská postieľka zdarma (na vyžiadanie) • detský bazén • miniklub a 
teenklub • opatrovanie detí* 

* - služba za poplatok

cenník str. 164

raŇaJKy, možnosť doobjednať polpenziu ale-
bo all inclusive. polpenzia: raňajky a večere formou bufetu. 
all inclusive: plná penzia formou bufetu • nápoje k jedlu 
(voda, nealko, pivo, domáce víno) • ľahké občerstvenie 
počas dňa v bare pri bazéne • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje v baroch
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Costa del Sol I Torrox-Costa

VybaVenie: rozsiahla renovácia (zima 2016/2017) • hotelový komplex zlo-
žený z 3 budov • vstupná hala s recepciou • výťahy • internetový kútik* • WiFi 
pripojenie na recepcii a pri bazéne • hlavná reštaurácia s terasou • bar na terase 
• bar pri bazéne • lobby bar • bazén • vnútorný bazén (v lete zatvorený) • lehátka 
a slnečníky pri bazéne • osušky k bazénu (vratná kaucia) • plážové osušky nie sú 
k dispozícii • lehátka a slnečníky na pláži* • služby lekára* • herňa* • konferenčná 
miestnosť* • parkovisko • obchodíky • denné a večerné animačné programy pre 
deti a dospelých

Šport a relax: spa centrum Sensations* (sauna, masáže, salón krásy) • 
stolný tenis • kurty na paddle tenis* • fitnes • golf v blízkosti* • vodné športy na pláži*

cenník str. 165
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poloha: priamo pri pláži s tmavým pieskom odde-
lenej od hotela pobrežnou pešou promenádou letoviska 
Torrox-Costa • cca 200 m centrum s obchodmi, reštaurá-
ciami, barmi a ďalšími možnosťami zábavy • cca 150 m au-
tobusová zastávka • cca 750 m autobusová stanica • cca 
9 km krásne mestečko Nerja • cca 11,5 km golfové ihrisko 
Baviera v Caleta de Vélez • cca 60 km letisko Malaga

all inclusiVe  plná penzia formou bufe-
tu • nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, víno) • alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej výroby v baroch • ľahké 
občerstvenie počas dňa

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

apartmán (na vyžiadanie)

/
/

ubytoVanie: komfortne a funkčne vybavené izby s rozlohou cca 31 m² • 
2 lôžka s rozmermi 90x200 cm s možnosťou 1 prístelky pre dieťa • klimatizácia • 
kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor* • minibar* • balkón alebo terasa • na 
vyžiadanie apartmán s oddelenou spálňou a obývacou miestnosťou s možnosťou 
2 prísteliek • na vyžiadanie bezbariérová izba (nemajú výhľad na more) • na vyžia-
danie izby s bočným výhľadom na more* 

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžia-
danie) • detské ihrisko • detský klub • miniaquapark
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poloha: priamo pri pláži • v  blízkom okolí obchody 
a reštaurácie • cca 200 m centrum mestečka Mijas Costa • 
cca 500 m golfové ihrisko • cca 13 km Fuengirola a 24 km 
Marbella • cca 35 km letisko Malaga

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba 

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie 
v celom areáli hotela • reštaurácia • 2 bary (pri bazéne, Saloon bar) • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • vonkajší bazén • možnosť 
zapožičania osušiek k bazénu (záloha 10 EUR, výmena cca 1 EUR) • požičovňa áut* 
• práčovňa* • služby lekára* • kaderníctvo* • animačné programy

Šport a relax: stolný tenis • plážový volejbal • požičovňa bicyklov* • golf 
v blízkosti* (500 m) • biliard* • šípky* • tenis* (cca 2 km) • vodné športy na pláži*

ubytoVanie: 300 štandardných izieb s rozlohou cca 24m² • dve lôžka bez 
možnosti ďalšej prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • 
trezor* • chladnička • balkón alebo terasa s čiastočným výhľadom na more • na 
vyžiadanie izba s výhľadom na more*, rodinná izba*

pre deti: detská postieľka zdarma (na vyžiadanie)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 165

ALL INCLUSIVE, plná penzia formou bufetu 
• nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, domáce víno) • ľahké 
občerstvenie počas dňa • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v baroch
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VybaVenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie v 
celom areáli hotela • reštaurácia • kaviareň • 2 bary (pri bazéne, lobby bar) • lehátka 
a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • vonkajší bazén • požičovňa 
áut a motoriek* • práčovňa* • parkovisko

Šport a relax: fitnes* • SPA centrum* (vnútorný vyhrievaný bazén, jacuzzi, 
sauna, masáže) • požičovňa bicyklov* • plážový volejbal • golf v blízkosti* (500 m) • 
biliard* • šípky* • tenis* (cca 2 km) • vodné športy na pláži*

ubytoVanie: 275 izieb a suít • štandardná izba s bočným výhľadom na 
more • dve lôžka s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén 
• telefón • SAT/TV • trezor* • minibar • balkón alebo terasa • WiFi pripojenie • na 
vyžiadanie izba Superior*, Suita*, Junior Suita*, Deluxe Suita* 

pre deti: Detský bazén • detská postieľka* (na vyžiadanie, cca 9 EUR/deň)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

 
raŇaJKy, polpenzia za príplatok, raňajky a ve-
čere formou bufetu

cenník str. 165

poloha: priamo pri pláži, oddelený len pobrežnou 
promenádou • v blízkom okolí obchody, reštaurácie a bary 
• cca 1 km prístav Benalmadena a akvárium Sea Life cca 2 
km po pobrežnej promenáde • centrum Torremolinos cca 
2 km • cca 8 km letisko Malaga

Costa del Sol I Torremolinos
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štandardná izba 

rodinná izba
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*

poloha: pri pláži oddelený len pobrežnou promená-
dou • v blízkom okolí obchody, reštaurácie a bary • centrum 
Estepona cca 4 km • cca 36 km Marbella a cca 42 km Gib-
raltár • cca 84 km letisko Malaga

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie v 
celom areáli hotela • bufetová reštaurácia Arena Beach • 3 bary (lobby, pool bar a 
piano bar) • 3 à la carte reštaurácie – Al Andalus (španielska kuchyňa), Asia Fusion 
( japonská, čínska, thajská a indická kuchyňa), Paris-Roma (francúzska a talianska 
kuchyňa) • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • vonkajší 
bazén • vnútorný bazén • požičovňa áut* • animácie pre deti a dospelých

Šport a relax: fitnes • Thalasso centrum* (3 slané bazény, sauny, jacuzzi, 
masáže a iné) • golf v okolí* (cca 3 km) 

ubytoVanie: 204 izieb a suít • izba Deluxe s výhľadom na more • manžel-
ská posteľ s možnosťou prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/
TV • trezor* • minibar* • zariadenie na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa • 
WiFi pripojenie • na vyžiadanie Junior Suita* a rodinná izba* (priestrannejšie izby)

pre deti: detský bazén • miniklub • detské ihrisko • detská postieľka (na vy-
žiadanie)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 165

raŇaJKy, polpenzia, plná penzia alebo all inclu-
sive za príplatok • polpenzia: raňajky formou bufetu a ve-
čere formou bufetu alebo výberom z Menu • plná penzia: 
raňajky, obedy a večere formou bufetu • all inclusive: plná 
penzia aj s nápojmi, 1 vstup do Thalasso Spa, 1 večera v  
à la carte reštaurácii za pobyt, minibar na izbe v cene

162  I  Španielsko/Andalúzia

Costa del Sol I Estepona

MOŽNOSTI OBSADENIA
Deluxe izba, Junior Suita

Rodinná izba

/ /

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Almería - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet 
nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl ZORAIDA PARK & GARDEN RESORT + strana: 152-153

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 999 899 799 799

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 649,35 584,35 519,35 519,35

3. osoba na prístelke* 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1299 1459 1359 1459 1359 1299 1199 1199

zľava 35% do 31.12.2017* 779,35 844,35 948,35 883,35 948,35 883,35 844,35 779,35 779,35

3. osoba na prístelke* 727,35 675,35 727,35 675,35 727,35 675,35 727,35 675,35 675,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 399 379 399 379 399 379 399 379 379

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 499 469 499 469 499 469 499 469 469

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl MEDITERRANEO PARK + strana: 154

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1099 999 899 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 714,35 649,35 584,35 584,35

3. osoba na prístelke* 532,35 590,85 636,35 636,35 636,35 649,35 727,35 727,35 727,35 727,35 590,85 532,35 532,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 99 99 99 99 199 479 479 479 479 249 99 99

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 359 399 419 419 419 429 479 479 479 479 399 359 359

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v  junior suite s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1199 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1259 1099 999 999

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 779,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 883,35 818,35 714,35 649,35 649,35

3. osoba na prístelke* 564,85 629,85 675,35 675,35 675,35 694,85 792,35 792,35 792,35 792,35 629,85 564,85 564,85

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 99 99 99 99 199 509 509 509 509 249 99 99

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 379 419 449 449 449 459 519 519 519 519 419 379 379

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1499 1699 1599 1699 1599 1499 1399 1399

zľava 35% do 31.12.2017* 909,35 974,35 1104,35 1039,35 1104,35 1039,35 974,35 909,35 909,35

3. osoba na prístelke* 746,85 831,35 896,35 844,35 1032,85 954,85 980,85 681,85 681,85

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 99 99 259 649 609 559 99 99

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 479 529 569 539 649 609 619 449 449

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v  junior suite s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1599 1699 1899 1799 1899 1799 1699 1599 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 1039,35 1104,35 1234,35 1169,35 1234,35 1169,35 1104,35 1039,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 805,35 889,85 961,35 909,35 1143,35 1058,85 1078,35 733,85 733,85

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 99 99 259 709 659 609 99 99

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 519 569 619 579 719 669 679 479 479

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Španielsko/Andalúzia  I 163
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Cenníky - Costa de Almería

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

PROTuR ROQuETAS HOTEl & SPA  strana: 155

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s  all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1199 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1199 1099 999 999

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 779,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 779,35 714,35 649,35 649,35

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1599 1699 1799 1759 1799 1759 1699 1599 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 1039,35 1104,35 1169,35 1143,35 1169,35 1143,35 1104,35 1039,35 1039,35

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09. 13.09.

Počet nocí v izbe premium s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1699 1799 1999 1899 1999 1899 1799 1699 1699

zľava 35% do 31.12.2017* 1104,35 1169,35 1299,35 1234,35 1299,35 1234,35 1169,35 1104,35 1104,35

3. osoba na prístelke* 824,85 883,35 987,35 941,85 1130,35 1039,35 1084,85 837,85 837,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 589 629 699 669 789 739 769 599 599

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl ZIMBAlI PlAyA + strana: 156

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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 s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 979 1119 1119 1119 1139 1239 1239 1239 1239 1149 939

zľava 42% do 31.12.2017* 463,42 567,82 649,02 649,02 649,02 660,62 718,62 718,62 718,62 718,62 666,42 544,62

3. osoba na prístelke* 324,22 405,42 469,22 469,22 469,22 475,02 515,62 515,62 515,62 515,62 480,82 388,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 309 329 359 359 359 359 379 379 379 379 359 319

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 389 479 549 549 549 559 609 609 609 609 569 459

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08. 03.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s raňajkami 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1029 1399 1489 1419 1669 1559 1639 1209

zľava 42% do 31.12.2017* 596,82 811,42 863,62 823,02 968,02 904,22 950,62 701,22

3. osoba na prístelke* 428,62 585,22 625,82 596,82 707,02 660,62 689,62 504,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 339 409 429 409 459 439 449 369

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 509 679 729 689 819 759 799 599

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEl GlOBAlES GARDENIA PARK + strana: 157

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s 1-2 prístelkami s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 859 899 899 899 899 899 899 899 859 799 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 519,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 454,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 309 329 329 329 339 359 359 359 359 349 329 319 289

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 309 329 329 329 339 359 359 359 359 349 329 319 289

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

HOTEl IBEROSTAR MAlAGA PlAyA  strana: 158-159

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1499 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1499 1399 1299

zľava 35% do 31.12.2017* 844,35 909,35 974,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 974,35 909,35 844,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09.

Počet nocí v apartmáne s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1499 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1499 1399 1299

zľava 35% do 31.12.2017* 844,35 909,35 974,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 974,35 909,35 844,35

3. osoba na prístelke* 720,85 792,35 792,35 805,35 857,35 857,35 863,85 915,85 915,85 883,35 805,35 792,35 720,85

1. a 2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Costa del Sol

7 
nocí

VIK GRAN HOTEl COSTA DEl SOl + strana: 160

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 959 999 1059 1059 1059 1059 1059 1029 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 623,35 649,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 668,85 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 454,35 454,35 486,85 486,85 486,85 486,85 525,85 551,85 551,85 551,85 538,85 460,85 460,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 339 339 369 369 369 369 389 409 409 409 399 349 349

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEl AMARAGuA + strana: 161

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s bočným výhľadom na more s 
raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 879 879 949 949 1069 1099 1119 1139 1139 1139 1099 1099 1099

zľava 35% do 31.12.2017* 571,35 571,35 616,85 616,85 694,85 714,35 727,35 740,35 740,35 740,35 714,35 714,35 714,35

3. osoba na prístelke* 460,85 460,85 499,85 499,85 558,35 564,85 577,85 590,85 590,85 590,85 564,85 564,85 564,85

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 429 429 459 459 499 509 519 529 529 529 509 509 509

ZĽAVA>>

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Malaga - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet 
nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

7 
nocí

ElBA ESTEPONA GRAN HOTEl & THAlASSO SPA  strana: 162

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09.

Počet nocí v izbe deluxe s výhľadom na more a s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1429 1429 1469 1469 1469 1689 1729 1729 1729 1729 1689 1469 1469

zľava 45% do 31.12.2017* 785,95 785,95 807,95 807,95 807,95 928,95 950,95 950,95 950,95 950,95 928,95 807,95 807,95

3. osoba na prístelke* 521,95 521,95 538,45 538,45 538,45 620,95 637,45 637,45 637,45 637,45 620,95 538,45 538,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 199 199 199 199 619 679 679 679 679 619 199 199

ZĽAVA>>

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v izbe premium s all inclusive   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1099 1199 1299 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1299 1199 1099 1099

zľava 35% do 31.12.2017* 714,35 779,35 844,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 844,35 779,35 714,35 714,35

3. osoba na prístelke* 532,35 584,35 616,85 629,85 649,35 662,35 720,85 720,85 720,85 720,85 629,85 590,85 590,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 389 429 449 459 469 479 519 519 519 519 459 429 429
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Kalábria I Rossano Calabro

VybaVenie: rozľahlý hotelový rezort tvorený 2podlažnými budovami zasade-
ný do krásnej záhrady • rozdelený do 2 častí: Itaca a Nausicaa • recepcia • spolo-
čenská miestnosť s TV • WiFi pripojenie (vo vybraných častiach hotela) • reštaurácia 
• 3 bary (pri bazéne, v centrálnej časti hotela, pri pláži) • 3 vonkajšie bazény (pre 
dospelých, pre deti, s vírivkou) • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži (1 set na 
izbu) • aquapark Odissea 2000* (1 vstup na osobu v cene) • služby lekára* (vo vy-
hradenom čase) • diskotéka Le Sirene* (3 vstupy zadarmo) • amfiteáter • animačné 
programy

Šport a relax: vodné športy na pláži* • kanoe a windsurfing • potápačské 
centrum* • boccia • stolný tenis • 4 multifunkčné ihriská (večerné osvetlenie*) • teni-
sový kurt • plážový volejbal • aerobik • vodná gymnastika • lukostreľba • prenájom 
bicyklov* • hry a súťaže • kurzy tanca 

cenník str. 170
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poloha: priamo pri súkromnej pieskovo-kamienkovej 
pláži • v blízkosti obrovského aquaparku Odissea 2000 • 
cca 10 km od malebného historického mestečka Rossano 
Calabro • cca 150 km od letiska v Lamezia Terme

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu vrátane vybraných miestnych nápojov (voda v karafe, 
čapované džúsy, čapované lokálne víno a pivo) • 1x týž-
denne tradičná kalabrijská večera • vybrané miestne al-
koholické (čapované lokálne víno a pivo, lokálne destiláty 
a likéry) a nealkoholické nápoje (čapované džúsy a soft 
nápoje, čaj, káva, cappuccino) v centrálnom bare 09.00-
00.00 hod. a bare pri pláži 10.00-18.00 hod• snacky počas 
dňa (vo vyhradenom čase) • zmrzlina* • bezlepková strava 
(na vyžiadanie)

ubytoVanie: celkom 360 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou  
2 prísteliek (formou poschodovej postele) v časti Itaca • klimatizácia • TV • trezor • 
kúpeľňa so sprchovým kútom/WC • fén • minichladnička • telefón* • balkón/terasa 
(vo väčšine izieb) 

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: miniklub (pre deti 3-6 rokov) • Young klub 
(pre deti 7-11 rokov) • X club (pre deti 12-17 rokov) • aquapark 
Odissea 2000* (1 vstup na osobu v cene) • detské stoličky 
a vybavenie v reštaurácii • detská postielka* (splatná na 
mieste) • detský klub FIRÁČIK ( júl-august)

Taliansko/Kalábria  I  169

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba v časti Itaca / / / / /



Cenníky - Taliansko/Kalábria

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Lamezia Terme - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný 
počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby 

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia/vyhlášky miestnych úradov môže byt vyberaná pobytová taxa spravidla 
4-5 EUR/osoba/noc v ubytovacích kapacitách kategórie 4*/5* (spravidla neplatia deti do 12 rokov). Aktuálna informácia bude uvedená v pokynoch k 
zájazdu.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.
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10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s 2 prístelkami s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1159 1229 1159 1229 1159 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 753,35 798,85 753,35 798,85 753,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 519,35 584,35 519,35 584,35 519,35 584,35 519,35 584,35 519,35

4. osoba na prístelke* 519,35 584,35 519,35 584,35 519,35 584,35 519,35 584,35 519,35

1. dieťa 2-16 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-16 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399

2. dieťa 0-2 roky na prístelke 199 199 199 199 199 199 199 199 199

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ITAcA cLuB NAuSIcA  strana: 168 - 169

Termíny odletov z Bratislavy  a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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 2 prístelkami s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 659 699 799 899 899 899 899 899 899 799 759 699 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 428,35 454,35 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 519,35 493,35 454,35 389,35

3. osoba na prístelke* 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35

4. osoba na prístelke* 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35

1. dieťa 2-16 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-16 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

2. dieťa 0-2 roky na prístelke 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

ZĽAVA>>
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VybaVenie: obľúbený 3poschodový hotel • recepcia • WiFi pripojenie na 
recepcii • TV miestnosť • reštaurácia • lobby bar • terasa s posedením • lehátka a 
slnečníky na pláži* • strážené parkovisko*

Šport a relax: tenisové kurty neďaleko* • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 47 izieb • štandardná 2lôžková izba s možnosťou 1 prí-
stelky • klimatizácia (v období 15.6-15.9.2018) • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • TV  
• telefón • trezor • balkón alebo terasa

pre deti: miniklub (pre deti 5-12 rokov) • detské ihrisko • detská postieľka* 
(splatná na mieste, len v 2posteľovej izbe) • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

 
POLPENZIA  raňajky formou bufetu • ser-
vírovaná 3 chodová večera (výber zmenu) a šalátový 
bufet • k večeri nápoje (1/2 l minerálnej vody, 1/4 l vína 
alebo 1 nealkoholický nápoj alebo 1 pivo) • bezlepková 
strava (nutné hlásiť vopred pri rezervácii)

cenník str. 178

poloha: priamo pri verejnej pieskovo-kamienko-
vej pláži • pri vstupe do vody kamienky • v tichšej časti 
letoviska s barmi, obchodmi a reštauráciami • cca 300 m 
od zastávky miestnej dopravy • cca 9 km od historického 
mestečka Taormina • cca 60 km od letiska Catania

Sicília I Giardini Naxos
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cenník str. 178
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Sicília I Furnari - Saiatine

poloha: cca 150 m krásna piesková pláž oddelená 
od rezortu pásom píniového a eukalyptového lesa • po-
zvoľný vstup do mora • pri vstupe do vody drobné kamien-
ky • na severovýchodnom pobreží Sicílie v zálive Tindari s 
výhľadom na Liparské ostrovy • cca 9 km od archeologic-
ky zaujímavých miest v mestečku Tindari • cca 9 km prí-
rodná rezervácia Marinello • cca 60 km od mesta Messina 
• cca 210 km od ostrovného hlavného mesta Palermo • cca 
170 km od letiska Catania

VybaVenie: moderný rezort • hlavná budova a niekoľko 2poschodových 
vedľajších budov • vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie vo vstupnej hale 
 • hlavná bufetová reštaurácia (vyhradené miesta) • grill/pizzeria na terase (bez stá-
lej prevádzky, nutná rezervácia, nápoje za poplatok) • hlavný bar s vonkajším po-
sedením • bar na pláži • bazén • 2 detské bazény • slnečníky a lehátka pri bazéne 
a na pláži • plážové osušky (vratná kaucia, výmena*) • sprchy a toalety na pláži  
• lekár na zavolanie* • konferenčná miestnosť pre 200 osôb • amfiteáter • minimar-
ket • parkovisko • denné a večerné animačné programy v taliančine • vhodný pre 
hendikepovaných (vstup do bazéna spúšťacím sedadlom, na pláži možná asisten-
cia hotelového personálu, toalety na pláži) 

Šport a relax: wellness centrum* (vstup pre osoby staršie ako 14 rokov; 
sauna, turecké kúpele, jacuzzi, masáže, skrášľovacie procedúry) • fitnes • aerobik 
• vodný aerobik • stolný tenis • lukostreľba • 2 tenisové kurty (osvetlenie*) • skupi-
nové lekcie tenisu pre dospelých a deti od 7 rokov • futbalové ihrisko • skupinové 
lekcie futbalu • kanoe • lekcie windsurfingu*

UbytoVanie: celkom 175 moderne zariadených izieb • klimatizácia • kú-
peľňa/WC • fén • SAT/TV (anglické, francúzske a nemecké kanály) • telefón • mi-
nichladnička (minibar*) • trezor • balkón alebo terasa • na vyžiadanie izba pre hen-
dikepovaných

pre deti: 2 detské bazény • detské ihrisko • detské menu • detská postieľka 
(na vyžiadanie) • kluby* pre deti 0-18 rokov so špeciálnymi službami a pestrým 
programom • detský klub FIRÁČIK ( júl-august)

* - služba za poplatok

all inClUSiVe plná penzia formou bu-
fetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby (voda, neal-
ko nápoje, víno, pivo) • rozlievané nealkoholické nápoje 
miestnej výroby (voda, limonády, ovocné šťavy, čaj, káva) a 
alkoholické nápoje/likéry miestnej výroby v baroch počas 
dňa • 2x denne slané a sladké občerstvenie • víno len v 
hlavnej reštaurácii, nie v baroch • na vyžiadanie bezlep-
ková strava a bezlepkové produkty (chlieb, cestoviny, su-
šienky, koláče) - nutné hlásiť vopred • za poplatok: alkoho-
lické nápoje medzinárodných značiek, zmrzlina, fľaškové 
nápoje

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / / /
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VybaVenie: luxusný hotel po kompletnej rekonštrukcii v roku 2017 • recepcia 
• výťah • WiFi pripojenie vo verejných priestoroch a na izbách do 3 Mb/s • reštau-
rácia s terasou s výhľadom na zátoku • piano bar* s vonkajšou terasou s výhľadom 
na zátoku • bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • 
konferenčná miestnosť pre 100 osôb • čistiareň* • práčovňa* • parkovisko* • miest-
ny poplatok cca 5 EUR/osoba/noc splatný na mieste (neplatia deti do 13 rokov a 
hendikepovaní)

Šport a relax: wellness & spa centrum* • kaderníctvo* (na vyžiadanie) • 
holičstvo* (na vyžiadanie) • fitnes • vodné športy na pláži*

UbytoVanie: spolu 88 elegantne zariadených izieb • klimatizácia • kúpeľňa/
WC • fén • župany a papučky • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie do 3 Mb/s • telefón 
• minibar* • trezor • set na prípravu kávy a čaju (okrem štandardnej izby) • izbová 
služba* • balkón alebo terasa • typy izieb: štandardná bez výhľadu na more, štan-
dardná s výhľadom na more, superior s výhľadom na more, junior suita, suita (od-
delená obývacia izba), suita s terasou a malým bazénom s jacuzzi, exkluzívna suita

pre deti: detská postieľka • stráženie detí* (na vyžiadanie) 

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby. 

* - služba za poplatok

 RAňAjKy formou bufetu, za príplatok pol-
penzia (raňajky formou bufetu a večera à la carte)

cenník str. 178

poloha: priamo pri súkromnej pieskovo-kamienko-
vej pláži • v malej romantickej zátoke Mazzarò • cca 5 minút 
chôdze od nástupnej stanice lanovky do historického mes-
tečka Taormina • cca 70 km od letiska Catania

Sicília I Taormina Mare
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poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • 
cca 7 km od historického mestečka Taormina • cca 25 km 
18jamkové golfové ihrisko • cca 55 km od letiska Catania

VybaVenie: hotelový komplex s výhľadom na Etnu • rozloha 14 ha • 4po-
schodová hlavná budova a 2podlažné vilky zasadené do udržiavanej záhrady • 
vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v hlavnej budove a 4 vonkajších zónach 
vo vilkovej časti • 4 reštaurácie • reštaurácia pre deti do 6 rokov (obed a večera) 
• 4 bary • bazén • olympijský bazén • 2 detské bazény • lehátka a slnečníky pri 
bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky* • obchodíky • denné a 
večerné animačné programy • diskotéka • niekoľkokrát denne shuttle bus do Taor-
miny • Naxos Card: slúži ako kľúč od izby, vstupná karta do bufetovej reštaurácie a 
dobíjacia kreditná karta k platbe hotelových služieb; niekoľko dobíjacích staníc na 
recepcii a v rámci areálu • Blue Naxos Formula* (balíček vybraných služieb navyše)

Šport a relax: salón krásy* • fitnes • biliard* • video hry* • lekcie tanca • 
petanque • aerobik • lukostreľba • stolný tenis • volejbal • basketbal • 2 tenisové 
kurty s osvetlením • plážový volejbal • windsurfing • kanoe • v okolí: vodné športy*, 
potápačské centrum*, jazda na koni*

UbytoVanie: 189 izieb v hlavnej hotelovej budove a 453 izieb vo vilkách 
• klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • telefón • SAT/TV • WiFi pripojenie 
v izbách v hlavnej budove • minichladnička (na vyžiadanie naplnenie*) • trezor* • 
balkón alebo terasa • typy izieb v hlavnej budove s možnosťou 1 prístelky pre dieťa: 
štandardná s bočným výhľadom na more, executive s priamym výhľadom na more, 
deluxe, pre hendikepovaných a prepojené izby • typy izieb vo vilkách s možnosťou 
1 prístelky pre dospelého a až 2 prísteliek pre deti: štandardná, deluxe, rodinná  
(2 miestnosti) a prepojené izby

pre deti: 2 detské bazény • detská reštaurácia pre deti do 6 rokov (obed a 
večera) • baby klub pre deti 1-4 rokov • miniklub pre deti 5-12 rokov • junior klub pre 
deti od 13 rokov • na vyžiadanie detská postieľka* • na vyžiadanie detská bugina*

* - služba za poplatok

cenník str. 178

polpenzia formou bufetu, za príplatok plná 
penzia formou bufetu, k obedu a večeri ½ l vody, ¼ l miest-
neho vína; za príplatok all inclusive: plná penzia formou 
bufetu vr. nápojov miestnej výroby (biele a červené víno, 
pivo, kola, oranžáda, citronáda, voda), denne 2 fľaše mine-
rálnej vody na izbe, vybrané nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby a zmrzlina vo vybraných baroch 
počas dňa, popoludňajšie občerstvenie v hlavnom bare, 
lehátka a slnečníky na pláži od 3. radu, 1 plážová osuška/
osoba/deň
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izba v hlavnej budove 

izba vo vilkách 
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HOTEl HOTEl BAIA DEglI DEI  strana: 175

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl                    august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 679 679 699 699 699 699 759 759 759 759 699 699 699 699

zľava 35% do 31.12.2017* 441,35 441,35 454,35 454,35 454,35 454,35 493,35 493,35 493,35 493,35 454,35 454,35 454,35 454,35

3. osoba na prístelke* 415,35 415,35 428,35 428,35 428,35 428,35 467,35 467,35 467,35 467,35 428,35 428,35 428,35 428,35

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 209 209 209 209 209 209 389 389 389 389 209 209 209 209

1. dieťa 6-11 rokov na prístelke 359 359 369 369 369 369 459 459 459 459 369 369 369 369

HOTEl VOI BAIA DI TINDArI rESOrT + strana: 174

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl                     august september
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.

Počet nocí v izbe Classic s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 999 1099 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1099 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 649,35 714,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. a 4. osoba na prístelke* 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 519,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

HOTEl NAxOS BEAcH  strana: 176

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl                    august september
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.

Počet nocí v izbe Classic v hlavnej budove s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1249 1249 1249 1299 1299 1299 1299 1699 1299 1249 1249 1249 1249

zľava 47% do 31.12.2017* 661,97 661,97 661,97 661,97 688,47 688,47 688,47 688,47 900,47 688,47 661,97 661,97 661,97 661,97

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 319 319 319 319 329 329 329 329 369 329 319 319 319 319

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 569 569 569 569 589 589 589 589 739 589 569 569 569 569

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl                    august september
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.

Počet nocí v izbe Deluxe vo vilkách s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1399 1399 1399 1439 1439 1439 1439 1859 1439 1399 1399 1399 1399

zľava 47% do 31.12.2017* 741,47 741,47 741,47 741,47 762,67 762,67 762,67 762,67 985,27 762,67 741,47 741,47 741,47 741,47

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 339 339 339 339 339 339 339 339 389 339 339 339 339 339

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 629 629 629 629 639 639 639 639 799 639 629 629 629 629

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Sicília

7 
nocí

7 
nocí

VOI grAND HOTEl MAZZArO SEA PAlAcE  strana: 177

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl                    august september
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.

Počet nocí v izbe Classic s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1909 1999 2509 2509 2509 2509 2539 2729 2729 2729 2729 2539 2509 2509

zľava 42% do 31.12.2017* 1107,22 1159,42 1455,22 1455,22 1455,22 1455,22 1472,62 1582,82 1582,82 1582,82 1582,82 1472,62 1455,22 1455,22

3. osoba na prístelke* 828,82 863,62 1066,62 1066,62 1066,62 1066,62 1084,02 1159,42 1159,42 1159,42 1159,42 1084,02 1066,62 1066,62

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 819 859 1049 1049 1049 1049 1059 1129 1129 1129 1129 1059 1049 1049

príplatok za polpenziu - dieťa 2-13 rokov 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249

príplatok za polpenziu - dospelý 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl                    august september
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.

Počet nocí v izbe Superior s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2079 2169 2729 2729 2729 2729 2769 2969 2969 2969 2969 2769 2729 2729

zľava 42% do 31.12.2017* 1205,82 1258,02 1582,82 1582,82 1582,82 1582,82 1606,02 1722,02 1722,02 1722,02 1722,02 1606,02 1582,82 1582,82

3. osoba na prístelke* 892,62 933,22 1159,42 1159,42 1159,42 1159,42 1171,02 1258,02 1258,02 1258,02 1258,02 1171,02 1159,42 1159,42

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 879 909 1119 1119 1119 1119 1129 1209 1209 1209 1209 1129 1119 1119

príplatok za polpenziu - dieťa 2-13 rokov 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249

príplatok za polpenziu - dospelý 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Catania - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • 
stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia/vyhlášky miestnych úradov môže byt vyberaná pobytová taxa spravidla 1-5 EUR/
osoba/noc pri ubytovacích kapacitách kategórie 3*/4*/5* (spravidla neplatia deti do 10 rokov). Aktuálna informácia bude uvedená v pokynoch k zájazdu.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.
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Objavujte svet s naším 
cestovným poistením.

CESTOVNÉ POISTENIE
Cestovanie nám dáva radosť, veľa 
nových skúseností a prináša množstvo 
príjemných zážitkov. Poskytuje nám
možnosť spoznávať nových ľudí,
krajiny a kultúry. Nie je dôležité, či sa
rozhodneme pre prechádzku krásnou
prírodou v horách alebo pre oddych  
na pláži pri mori. Aby ste si dovolenku 
užili bez starostí, je dobré sa pred 
cestou nad pár vecami zamyslieť. 
Uzatvorte si preto naše komplexné 
cestovné poistenie.

ASP CP 2016_cestujeme CKA4.indd   1 15/08/2017   10:27
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Sardínia I Marina di Orosei

VybaVenie: rozsiahly rezort 3 poschodových budov v sardínskom štýle ob-
klopený krásnou záhradou • recepcia • WiFi pripojenie* (v lobby) • hlavná reštaurá-
cia • à la carte reštaurácia Pagoda* • 3 bary (piano bar, bar pri bazéne, bar na pláži*) 
• hlavný vonkajší bazén • detský bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka 
a slnečníky na pláži od 3. radu (1 set na izbu) • plážové osušky* • vláčik z hotela do 
Orosei* • prenájom áut* • konferenčná miestnosť* • služby lekára* • bazár* • denné 
a večerné animačné programy

Šport a relax: kozmetické služby* • masáže* • kaderníctvo* • vodné špor-
ty na pláži* • fitnes • multifunkčné ihriská pre minifutbal, tenis a basketbal (osvetle-
nie*) • volejbal • plážový volejbal • vodná gymnastika • stolný tenis • šípky • kartové 
hry • kurzy tanca
   

cenník str. 192

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / / /
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poloha: priamo pri nádhernej širokej piesko-
vej pláži • v blízkosti vyhľadávanej pláže Su Barone • cca 
1,5-2 km od mestečka Orosei (pešia dostupnosť) • cca 90 
km od letiska v Olbii

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • vybrané miestne nápoje (počas obeda a večere): 
voda, čapované pivo a víno • vybrané miestne alkoholic-
ké (čapované pivo a víno) a nealkoholické nápoje (voda, 
káva, soft nápoje) v bare pri bazéne 10.00-22.00 hod. • 
ľahšie občerstvenie (snacky) 11.00.-12.00 hod. a 17.00-18.00 
hod. v bare pri bazéne

ubytoVanie: celkom 428 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 
prísteliek (môžu byť aj formou poschodovej postele) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • 
fén • SAT/LCD TV • trezor • minibar* • telefón* • balkón/veranda 

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: detské ihrisko • detská postieľka* (splat-
ná na mieste) • detský bazén • miniklub (pre deti 4-12 
rokov) • prenájom detského kočíka*
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štandardná izba
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VybaVenie: príjemný hotelový komplex 1poschodových budov v rozľahlej 
nádhernej záhrade • recepcia • WiFi pripojenie (v lobby) • TV miestnosť • reštaurá-
cia s vonkajšou terasou • bar pri bazéne • vonkajší bazén • detský bazén• lehátka 
a slnečníky (pri bazéne, na pláži*) • minimarket* • prenájom auta* • diskotéka • 
amfiteáter • soft animácie

Šport a relax: služby spa/wellness centra* • jacuzzi* • masáže* • koz-
metické služby* • vodné športy na pláži* • tenis (osvetlenie*) • stolný tenis • fitnes 
• soccer • potápačské centrum* • plážový volejbal • vodná gymnastika • aerobik • 
šípky • lukostreľba • kurzy tanca • prenájom bicyklov*

ubytoVanie: celkom 207 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 
prísteliek • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • trezor • minibar* • 
telefón* • balkón/terasa 

pre deti: miniklub (pre deti 5-12 rokov) • detské ihrisko • detská postieľka* 
(splatná na mieste, len v 2posteľovej izbe) • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

 ALL INCLUSIVE  plná penzia formou 
bufetu vrátane vody a miestneho vína • vybrané neal-
koholické a alkoholické nápoje, voda, čapované pivo  a 
víno v bare pri bazéne 

cenník str. 193

poloha: cca 350 m od peknej pieskovej pláže Sa-
lina Samba • cca 1 km od vychýrenej pláže Cala Brandinchi 
• cca 4 km od dedinky Puntaldia a 9jamkového golfového 
ihriska • cca 8 km od letoviska San Teodoro • cca 17 km 
od letiska v Olbii

Sardínia I San Teodoro
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /
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poloha: cca 250 m od prírodnej pieskovej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora (odporúčame topánky do 
vody) • cca 1,5 km od centra letoviska San Teodoro • cca 3 
km od pláže La Cinta • cca 32 km od letiska v Olbii

VybaVenie: príjemný hotelový komplex v tradičnom sardínskom štýle v prí-
zemných vilkách zasadený do nádhernej záhrady • recepcia • WiFi pripojenie (vo 
vybraných častiach hotela) • hlavná reštaurácia • 2 bary (hlavný, pri bazéne) • bazén 
s oddelenou detskou časťou • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky 
na pláži (od 2.radu – 1 slnečník a 2 lehátka/izba) • plážové osušky* • konferenčná 
miestnosť* • práčovňa* • transfer na pláže L‘Isuledda a La Cinta a do centra San 
Teodoro* • denné a večerné animačné programy 

Šport a relax: vodné športy na pláži* • fitnes • tenis • plážový volejbal 
• aerobik • vodná gymnastika • prenájom auta* a bicyklov* • potápačská škola a 
golf* (v blízkosti)

ubytoVanie: celkom 81 izieb • 2lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • kli-
matizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • trezor • 
minichladnička • terasa • na vyžiadanie: 4lôžkové izby (prístelky sú riešené formou 
poschodovej postele)

pre deti: detské ihrisko • miniklub • detská postieľka* (splatná na mieste)

* - služba za poplatok

cenník str. 192
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Sardínia I San Teodoro

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

ALL INCLUSIVE plná penzia formou bufe-
tu vrátane vybraných nápojov • neskoré raňajky do 11.00 
hod. (čaj, káva, džús, croissant) v hlavnom bare • snacky 
16.00-17.00 hod. • vybrané miestne nealkoholické nápo-
je z automatu (voda, coca-cola džúsy), káva/cappuccino/
čaj • vybrané miestne alkoholické nápoje (čapované pivo, 
rozlievané víno, destiláty: Amaro Averna, Florida, Mirto, Li-
moncello, Martini, Pastis) podávané 11.00-23.00 hod.
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VybaVenie: unikátny hotelový luxusný komplex tvorený kamennými bunga-
lovmi v nádhernej záhrade • recepcia • WiFi pripojenie (v lobby) • hlavná reštau-
rácia Verandah • à la carte reštaurácia Piccola Cucina* (v mesiacoch júl/august) • 
Sunrise bar s výhľadom na more* • vonkajší bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne 
• lehátka a slnečníky na pláži (od 3. radu, 1 set na izbu) • plážové osušky • soft den-
né a večerné animácie

Šport a relax: služby profesionálneho wellness/spa centra* • kozme-
tické služby* • vodné športy na pláži* • fitnes • futbal/soccer • plážový volejbal • 
badminton • aerobik • minipetanque • golf * (v blízkosti) • jazda na koni* (v blízkosti)

ubytoVanie: celkovo 111 izieb • 2lôžkové štandardné izby Classic • klimati-
zácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • minibar • trezor • telefón • 
izbový servis* • terasa/balkón • na vyžiadanie izby : superior*, deluxe*, junior suita*, 
villa suita *

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • mini klub (pre deti 4-12 rokov) • det-
ské menu • minidisko • detská postieľka* 

* - služba za poplatok

 
raňajky za príplatok POLPENZIA, PLNÁ 
PENZIA formou bufetu, obed a večera servírovaná v 
hlavnej reštaurácii • bezlepková, bezlaktózová a vegán-
ska strava (na vyžiadanie)

cenník str. 193 

poloha: cca 6 min.peši od pieskovej pláže Lu Im-
postu s krištáľovou vodou • cca 4 km od 9jamkového gol-
fového ihriska Golf Club Puntaldia • cca 10 km od centra 
mestečka San Teodoro s obchodmi, reštauráciami, barmi a 
nočným životom • cca 25 km od letiska v Olbii

Sardínia I San Teodoro
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MOŽNOSTI OBSADENIA
izba classic

izba deluxe

junior suita

/
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poloha: priamo pri nádhernej pláži s bielym 
pieskom • cca 2 km od prístavu Golfo Aranci • cca 20 km 
od letiska v Olbii • cca 30 km od 18jamkového golfového 
ihriska Golf Club Pevere

VybaVenie: rezort v typickom sardínskom štýle tvorí hotelová budova (ponú-
ka ubytovanie v 4* kategórii) a časť Villagio (vilky v záhrade s ubytovaním v 3* ka-
tegórii) • recepcia • WiFi pripojenie (v lobby) • hlavná reštaurácia • bar • 2 vonkajšie 
bazény • lehátka a slnečníky pri bazéne aj na pláži (v pridelenej časti) • práčovňa* 

Šport a relax: služby spa/wellness centra* • masáže* • kozmetické služ-
by* • vodné športy na pláži* • moderné fitnes Technogym

ubytoVanie: 2lôžkové štandardné izby (v časti Villagio s výhľadom do zá-
hrady) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • minichladnička • trezor • telefón* • malá 
veranda • izbový servis* • na vyžiadanie: izby s výhľadom na more* (okrem izby v 
časti Villagio) , rodinné suity* (v hotelovej budove, 2 izby s možnosťou obsadenia 
pre 5 osôb, jedna z nich s poschodovou posteľou), izby Queen* (v hotelovej bu-
dove, 2 spálne, jedna z nich s poschodovou posteľou + obývacia miestnosť s mož-
nosťou obsadiť až 6 osôb), izby King* (v hotelovej budove, popis zhodný s izbou 
Queen, navyše 1 kúpeľňa), rôzne druhy suít

pre deti: detská časť bazénu • detské ihrisko • miniklub Kinny • detská po-
stieľka (okrem izby v časti Villagio) • prenájom detského kočíka* 

* - služba za poplatok

cenník str. 193

polpenzia raňajky formou bufetu, večera 
(predjedlo, hlavné jedlo – cestoviny alebo jedlo z mäsa 
príp. rýb, ovocie alebo zákusok) bez nápojov
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Sardínia I Golfo Aranci

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba 

rodinná suita  - 
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VybaVenie: komplex 3poschodových budov v sardínskom štýle • recepcia • 
WiFi pripojenie (vo vybraných častiach hotela) • TV miestnosť • hlavná reštaurácia • 
2 bary (piano bar, bar pri bazéne) • hlavný vonkajší bazén • lehátka a slnečníky pri 
bazéne • lehátka a slnečníky na pláži (1 set na izbu)* • plážové osušky (výmena*) • 
prenájom áut* • denné a večerné animačné programy 

Šport a relax: masáže* • tenis • volejbal • stolný tenis • kurzy tanca • 
zábavné a športové aktivity • prenájom bicyklov* 

ubytoVanie: celkom 74 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • trezor • kávovar • varná kan-
vica • minibar (dopĺňaný vodou) • telefón* • balkón/veranda (vo väčšine izieb) • na 
vyžiadanie izby s výhľadom na more*

pre deti: detské ihrisko • detská postieľka* (splatná na mieste, na vyžiadanie) 
• minikluby Nicolino (pre deti 3-8 rokov a 8-12 rokov) • junior klub Nick (pre deti 12-
18 rokov) • detský kút v reštaurácii (vybavenie pre matky s malými deťmi)

pozn. infant sa zaratáva do max. povolenej obsadenosti izby

* - služba za poplatok

 

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • vybrané miestne nápoje (počas obeda a večere): 
voda, čapované pivo a víno, soft nealkoholické nápoje 
• vybrané miestne alkoholické (čapované pivo a víno, 
lokálne destiláty) a nealkoholické nápoje (voda, káva, 
soft nápoje) a zmrzlina v bare pri bazéne 10.00-22.00 
hod. • Aperi-čas 12.00-12.30 hod. • čaj 17.00-18.00 hod. • 
vybrané produkty pri bezlepkovej a bezlaktózovej diéte

cenník str. 194

poloha: cca 95 m od nádhernej pieskovej pláže 
• v blízkosti centra letoviska Baja Sardinia • cca 5 km od 
vychýreného mestečka Porto Cervo • cca 35 km od letiska 
v Olbii

Sardínia I Baja Sardinia
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poloha: cca 3 min. peši od peknej súkromnej prí-
rodnej pieskovej pláže Cala Battistoni • na okraji letoviska 
Baja Sardinia s obchodíkmi • cca 6 km od vychýreného 
mestečka Porto Cervo • cca 10 km od golfového ihriska 
Pevero Golf Club • cca 35 km od letiska v Olbii

VybaVenie: príjemný luxusný hotelový komplex tvorený hlavnou budovou 
a vedľajšími blokmi • recepcia • WiFi pripojenie (vo vybraných častiach hotela) • 
čitáreň • reštaurácia Bouganville • à la carte reštaurácie* (Miramare*, Casablanca*) • 
2 bary (American piano bar*, snackbar pri pláži*) • lehátka a slnečníky na hotelovej 
pláži (1 set na izbu) • plážové osušky • práčovňa* • konferenčná miestnosť* • prená-
jom áut* • večerné zábavné programy

Šport a relax: vodné športy na pláži* • škola potápania* (cca 300 m od 
hotela) • tenis a golf v okolí* • prenájom bicyklov, motorových člnov*, jácht* 

ubytoVanie: celkom 106 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 
prísteliek (formou poschodovej postele) • centrálna klimatizácia • WiFi pripojenie • 
kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • trezor • minibar (dopĺňaný vodou) • telefón* • bal-
kón/terasa • izbový servis* • na vyžiadanie izby s výhľadom na more*, junior suity* 
(navyše majú obývací kút)

pre deti: detská postieľka* (splatná na mieste, na vyžiadanie) • opatrovanie 
detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 194
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Sardínia I Baja Sardinia

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba Classic / / /

POLPENZIA za príplatok PLNÁ PENZIA
raňajky a obed (pri plnej penzii) formou bufetu bez nápojov • 
večera servírovaná: predjedlo, hlavné jedlo formou výberu  
z menu, šalát a dezert formou bufetu • snacky medzi hlav-
nými jedlami v bare pri pláži* • alkoholické a nealkoholické 
nápoje v baroch* • na vyžiadanie vegetariánska a bezlep-
ková strava

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /



RE
SO

RT
 V

AL
LE

 D
EL

L 
ER

IC
A

TH
AL

AS
SO

 &
 S

PA
 

VybaVenie: hotelový rezort v tradičnom sardínskom štýle rozdelený do 2 
častí (Erica, La Licciola) • 2 recepcie • WiFi pripojenie v celom areáli (vrátane terás 
na izbách) • 7 reštaurácií • 5 barov • 4 vonkajšie bazény (3 z nich s morskou vodou) 
• lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • služby lekára* • soft 
večerné programy so živou hudbou

Šport a relax: služby wellness/spa centra Le Thermae* • vodné športy 
na pláži* • škola plachtenia a potápania* • golf* • lodné výlety priamo z pláže na 
Maddalenské ostrovy* (Archipelago) • trekkingové výlety • vonkajšie fitnes • kardio-
fitnes* • minivolejbal • ihrisko • lekcie varenia • playstation

ubytoVanie: celkom 271 izieb (148 v hoteli Erica, 123 v hoteli La Licciola) • 
2lôžkové štandardné Classic izby • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župany pre 
dospelých • SAT/TV • trezor • minibar • telefón* • veranda • na vyžiadanie: junior 
suity*, superior izby* a rodinné suity*, izby v časti La Licciola*

pre deti: baby club (pre deti 2-3 roky)* • miniklub/junior klub (pre deti 4-13 rokov) 
• detská postieľka • prenájom detského kočíka • detský bazén • detská reštaurácia 
• opatrovanie detí* • detské ihrisko • animácie • golfová škola (pre deti nad 13 rokov)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

 

cenník str. 195

poloha: pár krokov od nádhernej pláže s bielym 
pieskom • cca 4 km od dedinky Porto Pozzo • cca 12 km 
od letoviska Santa Teresa Gallura • cca 55 km od letiska 
v Olbii

Sardínia I Santa Teresa Gallura

 Taliansko/Sardínia  I  191
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polpenzia za príplatok PLNÁ PENZIA, raňaj-
ky, obed formou brunchu (pri plnej penzii)  a večera formou 
bufetu • vybrané miestne nápoje (voda a víno) ostatné ná-
poje* • na vyžiadanie: bezlepková strava

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba 

junior suita /
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poloha: priamo pri peknej pieskovej pláži • ca 100 
m od letoviska Cannigione • cca 30 km od letiska v Olbii

VybaVenie: hotelový rezort rozčlenený do 3 častí: hotelová, rezidenčná a 
vilková • recepcia • WiFi pripojenie (v lobby a bare pri bazéne) • hlavná reštaurácia 
La Poiana na terase • snackbar pri bazéne* • reštaurácia  La Terrazza* • Piano bar 
na terase* • 3 vonkajšie bazény (centrálny - pre klientov hotelovej a vilkovej časti, 
detský bazén, bazén pre klientov ubytovaných v časti Residence) • lehátka a slneč-
níky pri bazéne a na hotelovej pláži • plážové osušky • shuttle bus na verejnú pláž 
Mannena (okrem soboty) • prenájom auta* • animácie (príležitostne)

Šport a relax: vodné športy na pláži* • fitnes • tenis • plážový volejbal • 
herňa* • škola potápania* • jazdecká škola* (v blízkosti rezortu) • golf* (v hoteli capo 
d‘Orso Thalasso & SPA)

ubytoVanie: celkom 105 izieb • štandardné Classic izby • klimatizácia • 
kúpeľňa/WC • fén • TV • minibar • trezor • telefón* • veranda • na vyžiadanie suity*, 
senior suity* (3* kategória), izby s výhľadom na more* (len v štandardných izbách a 
suitách), 1lôžkové štandardné izby*  

pre deti: detské ihrisko • detská postieľka • miniklub (pre deti 3-11 rokov) • 
opatrovanie detí* • prenájom kočíka*

 pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 195
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Sardínia I Cannigione

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba Classic  

deluxe izba 

suita

senior suita

/
/
/ / / /

POLPENZIA raňajky a večera formou bufetu 
bez nápojov  • na vyžiadanie: bezlepková strava 



CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Olbia - Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí 
• stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

POBYTOVÁ TAXA (splatná v mieste pobytu): podľa rozhodnutia/vyhlášky miestnych úradov môže byt vyberaná pobytová taxa spravidla 4-5 EUR/
osoba/noc v ubytovacích kapacitách kategórie 4*/5* (spravidla neplatia deti do 12 rokov). Aktuálna informácia bude uvedená v pokynoch k zájazdu.

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017*. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.
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7 
nocí

7 
nocí

HOTEL MArINA BEACH OrOSEI  strana: 182-183

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 999 1099 1199 1299 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1299 1199 1099

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 649,35 714,35 779,35 844,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 844,35 779,35 714,35

3. a 4. osoba na prístelke* 519,35 584,35 584,35 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 584,35 584,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 rokov na prístelke zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 499 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459

2. dieťa 0-2 rokov na prístelke 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
02.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 999 1099 1199 1299 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1299 1199 1099

zľava 35% do 31.12.2017* 844,35 649,35 714,35 779,35 844,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 844,35 779,35 714,35

3. a 4. osoba na prístelke* 779,35 584,35 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 584,35 584,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 rokov na prístelke zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 599 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459

2. dieťa 0-2 rokov na prístelke 579 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1599 1699 1759 1799 1899 1799 1899 1799 1699 1599

zľava 35% do 31.12.2017* 1039,35 1104,35 1143,35 1169,35 1234,35 1169,35 1234,35 1169,35 1104,35 1039,35

3. a 4. osoba na prístelke* 870,35 805,35 870,35 805,35 870,35 805,35 870,35 805,35 870,35 805,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 rokov na prístelke zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 659 619 659 619 659 619 659 619 659 619

2. dieťa 0-2 rokov na prístelke 579 529 579 529 579 529 579 529 579 529

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL EDEN VILLAGE LI SuArI  strana: 184

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 999 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 649,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL BAjA BIANCA  strana: 185

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
02.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 799 899 999 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 779,35 519,35 584,35 649,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. a 4. osoba na prístelke* 714,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 499 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
02.06. 09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 699 1299 1399 1499 1499 1599 1499 1599 1499 1399 1299

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 844,35 909,35 974,35 974,35 1039,35 974,35 1039,35 974,35 909,35 844,35

3. a 4. osoba na prístelke* 454,35 727,35 675,35 727,35 675,35 727,35 675,35 727,35 675,35 727,35 675,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 399 559 519 559 519 559 519 559 519 559 519

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

HOTEL rESOrT & SPA BAIA CADDINAS  strana: 186

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe (výhľad do záhrady) s polpen-
ziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1299 1299 1469 1469 1469 1469 1749 1749 1749 1749 1469 1299 1169 1169

zľava 35% do 31.12.2017* 844,35 844,35 844,35 954,85 954,85 954,85 954,85 1136,85 1136,85 1136,85 1136,85 954,85 844,35 759,85 759,85

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v rodinnej suite s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1729 1729 1729 1989 1989 1989 1989 2389 2389 2389 2389 1989 1729 1519 1519

zľava 35% do 31.12.2017* 1123,85 1123,85 1123,85 1292,85 1292,85 1292,85 1292,85 1552,85 1552,85 1552,85 1552,85 1292,85 1123,85 987,35 987,35

3., 4. a 5. osoba na prístelke* 675,35 675,35 675,35 759,85 759,85 759,85 759,85 889,85 889,85 889,85 889,85 759,85 675,35 603,85 603,85

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - SardíniaCenníky - Sardínia

7 
nocí

HOTEL PArADISE rESOrT & SPA + strana: 187

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe classic s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1659 1979 1979 2109 2109 2299 2299 2579 2279 2279 2299 1979 1979 1979 1659

zľava 35% do 31.12.2017* 1078,35 1286,35 1286,35 1370,85 1370,85 1494,35 1494,35 1676,35 1481,35 1481,35 1494,35 1286,35 1286,35 1286,35 1078,35

príplatok za polpenziu - osoba nad 2 roky 229 229 229 269 269 269 269 269 269 269 269 229 229 229 229

príplatok za plnú penziu - osoba nad 2 roky 579 579 579 619 619 619 619 619 619 619 619 619 579 579 579

ZĽAVA>>
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7 
nocí

7 
nocí

HOTEL CLuB BAjA SArDINIA  strana: 188

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1659 1879 1879 1879 2009 2009 2009 2009 2399 2399 2009 1879 1659 1659 1339

zľava 45% do 31.12.2017* 912,45 1033,45 1033,45 1033,45 1104,95 1104,95 1104,95 1104,95 1319,45 1319,45 1104,95 1033,45 912,45 912,45 736,45

3. osoba na prístelke* 763,95 862,95 862,95 862,95 917,95 917,95 917,95 917,95 1088,45 1088,45 917,95 862,95 763,95 763,95 626,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 309 309 309 309 879 879 879 879 1029 1029 879 309 309 309 309

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 739 819 819 819 869 869 869 869 1009 1009 869 819 739 739 619

príplatok za plnú penziu - osoba nad 2 roky 189 EUR

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1779 1879 1879 1949 2009 2009 2009 2229 2399 2169 1929 1749 1659 1479

zľava 45% do 31.12.2017* 978,45 1033,45 1033,45 1071,95 1104,95 1104,95 1104,95 1225,95 1319,45 1192,95 1060,95 961,95 912,45 813,45

3. osoba na prístelke* 818,95 862,95 862,95 895,95 917,95 917,95 917,95 1016,95 1088,45 994,95 884,95 807,95 763,95 686,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 309 309 309 609 879 879 879 969 1029 949 519 309 309 309

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 789 819 819 849 869 869 869 949 1009 929 839 779 739 669

príplatok za plnú penziu - osoba nad 2 roky 189 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe classic s polpenziou 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2539 2539 2829 2719 2959 3109 3349 2589 2419 1909

zľava 45% do 31.12.2017* 1396,45 1396,45 1555,95 1495,45 1627,45 1709,95 1841,95 1423,95 1330,45 1049,95

3. osoba na prístelke* 1154,45 1154,45 1280,95 1231,45 1341,45 1407,45 1511,95 1176,45 1099,45 879,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 309 309 309 1159 1249 1299 1389 519 309 309

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 1069 1069 1179 1139 1219 1279 1369 1089 1019 829

príplatok za plnú penziu - osoba nad 2 roky 299 269 299 269 299 269 299 269 299 269

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

rESOrT CALA DI FALCO SuP strana: 190

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1589 1719 1919 2049 2049 2219 2219 2219 2439 2439 2439 2049 1919 1719 1589

zľava 40% do 31.12.2017* 953,40 1031,40 1151,40 1229,40 1229,40 1331,40 1331,40 1331,40 1463,40 1463,40 1463,40 1229,40 1151,40 1031,40 953,40

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1669 1829 1989 2049 2149 2219 2219 2339 2439 2439 2209 1969 1799 1649

zľava 40% do 31.12.2017* 1001,40 1097,40 1193,40 1229,40 1289,40 1331,40 1331,40 1403,40 1463,40 1463,40 1325,40 1181,40 1079,40 989,40

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe classic s polpenziou 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2379 2509 3029 2949 3299 3249 3639 2949 2709 2189

zľava 40% do 31.12.2017* 1427,40 1505,40 1817,40 1769,40 1979,40 1949,40 2183,40 1769,40 1625,40 1313,40ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL NICOLAuS CLuB IL COrMOrANO  strana: 189

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1199 1299 1399 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1399 1299 1199 1099

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 779,35 844,35 909,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 909,35 844,35 779,35 714,35

3. osoba na prístelke* 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v izbe Classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2319 2319 2639 2969 3399 3399 3399 3399 3939 4159 3939 2969 2639 2319 1989

zľava 40% do 31.12.2017* 1391,40 1391,40 1583,40 1781,40 2039,40 2039,40 2039,40 2039,40 2363,40 2495,40 2363,40 1781,40 1583,40 1391,40 1193,40

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v izbe Classic s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2319 2499 2829 3219 3399 3399 3399 3709 4069 4039 3389 2779 2459 2129

zľava 40% do 31.12.2017* 1391,40 1499,40 1697,40 1931,40 2039,40 2039,40 2039,40 2225,40 2441,40 2423,40 2033,40 1667,40 1475,40 1277,40

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny z Bratislavy na 10/11 nocí jún júl august september
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09.

Počet nocí v izbe Classic s polpenziou 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 3429 3479 4699 4699 5139 5249 6209 4499 3759 2829

zľava 40% do 31.12.2017* 2057,40 2087,40 2819,40 2819,40 3083,40 3149,40 3725,40 2699,40 2255,40 1697,40ZĽAVA>>

Cenníky - SardíniaCenníky - Sardínia

 Taliansko/Sardínia  I  195
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Bulharsko I Slnecné pobrežie

VybaVenie: moderný plážový hotelový komplex rozdelený do 4 budov • 
vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v lobby • internetový kútik* • zmenáreň 
• hlavná reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie (bulharská, ázijská a talianska, nutná 
rezervácia, 1x za pobyt v cene) • 6 barov • bar na pláži* • 2 bazény (hlavný, relaxač-
ný) • lazy river • jacuzzi • aquapark pre deti a dospelých • lehátka a slnečníky pri 
bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • osušky k bazénu • minimarket • amfiteáter 
• animačné programy

Šport a relax: salón krásy • sauna • fitnes • masáže* • stolný tenis • boc-
cia • šípky • aerobik • tenisové kurty s tvrdým povrchom (rezervácia nutná vopred) 
• futbalové ihrisko, detský futbal • plážový volejbal • minigolf* • vodné športy na 
pláži*

cenník str. 209
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poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži oddelenej 
od hotela pobrežnou pešou promenádou • pozvoľný vstup 
do mora • v severnej časti Slnečného pobrežia • cca 500 
m od centra letoviska • cca 5 km od Nesebaru • cca 32 km 
od letiska Burgas

all inclusiVe plná penzia formou bufe-
tu • neskoré raňajky • alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby • 1x za pobyt možnosť večere v á la carte 
reštaurácii (talianska, ázijská, bulharská) • popoludňajšia 
káva, čaj, zmrzlina • ľahké občerstvenie v snackbare • 2x 
týždenne tematické večere • show cooking

ubytoVanie: spolu 633 priestranných a vkusne zariadených izieb • klima-
tizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • WiFi pripojenie • trezor • minichlad-
nička • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa • typy izieb: 2lôžková izba 
s možnosťou 1 prístelky (rozkladací gauč) s výhľadom na bazén, štúdio s možnosťou 
2 prísteliek (poschodová posteľ), na vyžiadanie izba s výhľadom na more*

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská po-
stieľka* (na vyžiadanie) • detský miniklub v cudzom jazyku • 
detské menu počas večere

Bulharsko/Slnečné pobrežie  I  199

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

štúdio / / /



VybaVenie: obľúbený rodinný komplex 2 budov • recepcia • výťahy • TV 
kútik • WiFi pripojenie v lobby • kaviareň • obchod so suvenírmi • hlavná reštaurácia 
• bar Kotva • 3 bazény • miniaquapark • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a 
slnečníky na pláži* • parkovisko* • animačné programy

Šport a relax: fitnes* • masáže* • sauna* • biliard* • stolný tenis* • stolný 
futbal*

cenník str. 209

200  I  Bulharsko/Slnečné pobrežie

poloha: cca 250 m od širokej pieskovej pláže • po-
zvoľný vstup do mora • v južnej časti Slnečného pobrežia • 
neďaleko rušného centra s obchodmi, reštauráciami, disko-
tékami a nočnými klubmi • v blízkosti autobusová zástavka 
• miestny vláčik • cca 500 m od Nového Nesebaru • cca 
2 km od centra historickej časti Nesebaru • cca 3 km od 
centra letoviska • cca 24 km od letiska Burgas

raňajky formou bufetu, za príplatok all inclu-
sive (plná penzia formou bufetu, neskoré raňajky, zmrzli-
na, káva, čaj, občerstvenie počas dňa v snackbare Kotva, 
alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby)

ubytoVanie: spolu 321 izieb a 150 apartmánov • moderne a elegantne zre-
konštruované izby • 2lôžková izba s možnosťou 1 prístelky formou rozkladacieho 
gauča (max. 2 deti) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • WiFi pripo-
jenie* • varná kanvica • minibar* • trezor* • balkón alebo terasa

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: detský bazén • vodné atrakcie • pirátska loď 
• šmykľavky • tobogany • minidisco • detská postieľka*

Bulharsko/Slnečné pobrežie  I  201

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /
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VybaVenie: obľúbený hotel po kompletnej rekonštrukcii v roku 2015 • vstupná 
hala s recepciou • WiFi pripojenie v celom areáli hotela • trezor* • výťah • zmenáreň • 
hlavná reštaurácia s terasou • lobby bar • snackbar (bistro) • bazén • detský bazén so 
šmykľavkou • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • osušky 
k bazénu (za depozit) • minimarket • parkovisko* • animačné programy pre deti a 
dospelých

Šport a relax: salón krásy* • fitnes • aerobik • aqua gymnastika • stolný 
tenis • minigolf • pilates • šípky

ubytoVanie: celkom 250 zrekonštruovaných izieb • priestranná 2lôžková izba 
s možnosťou 1-2 prísteliek (rozkladací gauč) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV 
• telefón • minichladnička • balkón

pre deti: detský bazén so šmykľavkou • detské ihrisko • detský klub • mini-
disko

* - služba za poplatok

 all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby 
počas dňa • ľahké občerstvenie počas dňa (snacky, kolá-
čiky, zmrzlina)

cenník str. 210

poloha: cca 250 m od dlhej pieskovej pláže • cca 
50 m od centra letoviska Slnečné pobrežie • v okolí reštau-
rácie, bary, obchody a diskotéky • blízko hotela zástavka 
autobusu • cca 2 km od Action Aquaparku • cca 5,5 km od 
mestečka Nesebar • cca 27 km od letiska Burgas
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MOŽNOSTI OBSADENIA
 / / /

Bulharsko/Slnečné pobrežie  I  203

VybaVenie: moderne zariadený hotel • vstupná hala s recepciou • trezor na 
recepcii* • WiFi pripojenie v lobby • hlavná reštaurácia s otvorenou terasou • lobby 
bar • snackbar • bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na 
pláži* • plážové osušky (vratná kaucia) • parkovisko* • večerné animačné programy  

Šport a relax: fitnes* • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • vodné 
športy na pláži*

ubytoVanie: 17 izieb a 72 apartmánov • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • 
SAT/TV • trezor* • telefón • minichladnička • balkón • typy izieb: 2lôžková izba s 
možnosťou 1 prístelky, apartmán 2+2 (spálňa + obývačka), apartmán 4+2 (2 spálne 
+ obývačka)

pre deti: detská časť bazéna • detský klub • detská diskotéka

* - služba za poplatok

cenník str. 210

poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • v  juhozápadnej časti Slnečného 
pobrežia • cca 2 km od centra starého mesta Nesebar • 
cca 27 km od letiska Burgas

ultra all inclusiVe plná pen-
zia formou bufetu • neskoré raňajky • vybrané alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej a zahraničnej výroby • 
ľahšie občerstvenie počas dňa (pizza, sendviče, ovocie, 
káva, koláčiky, zmrzlina) • polnočný snack

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /
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apartmán 2+2

apartmán 4+2

/ /
/ /

Bulharsko I Slnecné pobrežieBulharsko I Slnecné pobrežie
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VybaVenie: recepcia • 4 výťahy • trezor na recepcii* • WiFi pripojenie v celom 
hoteli • internetový kútik* • hlavná reštaurácia • talianska a´la carte reštaurácia Bendi-
ta • lobby bar • bar pri bazéne • bar pri pláži • bazén s časťou pre deti • lehátka a sl-
nečníky pri bazéne • osušky k bazénu (depozit 25 BGN)) • plážový servis: 2 lehátka 
a slnečník/izba • konferenčná miestnosť • zmenáreň* • parkovanie*

Šport a relax: fitnes • stolný tenis • biliard* • masáže* • prenájom bicyk-
lov* • minigolf • plážový volejbal* • vodné športy na pláži*

ubytoVanie: spolu 270 komfortne zariadených izieb a suít • štandardná 2lôž-
ková izba s možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • TV • minibar* • 
balkón • všetky izby majú priamy alebo bočný výhľad na more

pre deti: detská časť bazéna • miniklub

* - služba za poplatok

 
all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby 
počas dňa (voda, džúsy, káva, čaj, pivo, víno) • občerstve-
nie počas dňa (pizza, burgery, hot dog, sladkosti, ovocie 
a zmrzlina)

cenník str. 211

poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora oddelenej od hotela pešou prome-
nádou • cca 5 km od malebného mestečka Nesebar • cca 
30 km od letiska Burgas
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MOŽNOSTI OBSADENIA
 / /

Bulharsko/Slnečné pobrežie  I  205

VybaVenie: rozsiahly komplex 3 areálov (Chaika, Arcadia a Metropol) • 
vstupná hala s recepciou • výťah • WiFi pripojenie na recepcii • 2 reštaurácie (Cha-
ika a Metropol) • lobby bar • bar pri bazéne • Irish bar • Mystic Club • 2 vonkajšie 
bazény • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • zmenáreň* 
• doktor na zavolanie* • parkovisko*

Šport a relax: spa centrum* (sauna, jacuzzi, masáže, kozmetika) • vodné 
športy na pláži*

ubytoVanie: štýlová 2lôžková izba s možnosťou 1-2 prísteliek • klimatizácia 
• kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • minichladnička • trezor* • balkón alebo 
terasa

pre deti: detská časť bazéna • detské ihrisko

* - služba za poplatok

cenník str. 210

poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora oddelenej od hotela pobrežnou pe-
šou promenádou • v blízkosti množstvo barov a diskoték 
• cca 5 km od malebného mestečka Nesebar • cca 28 km 
od letiska Burgas

raňajky za príplatok polpenzia alebo all in-
clusive: plná penzia formou bufetu • nápoje počas dňa • 
vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje • ob-
čerstvenie počas dňa (zmrzlina, koláčiky, káva, čaj)

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /
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Bulharsko I Slnecné pobrežieBulharsko I Slnecné pobrežie



VybaVenie: vstupná hala s recepciou • výťahy • trezor* • WiFi pripojenie v 
lobby • internetový kútik* • hlavná reštaurácia • rybia à la carte reštaurácia* (1x za 
pobyt v cene) • snackbar • lobby bar a bar na pláži* • 2 bazény • lehátka a slnečníky 
pri bazéne • osušky pri bazéne (za depozit) • lehátka a slnečníky na pláži* • mini-
market • parkovisko* • animačné programy

Šport a relax: fitnes • masáže* • sauna* • biliard* • šípky* • plážový vo-
lejbal • vodné športy*

cenník str. 211

206  I  Bulharsko/Pomorie

poloha: priamo pri pieskovej pláži v južnej časti le-
toviska • v blízkosti autobusová zastávka • cca 700 m od 
centra, reštaurácií, obchodov a barov • cca 900 m od aqu-
aparku Sunset Waterpark • cca 18 km od letoviska Slnečné 
pobrežie • cca 10 km od letiska Burgas

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • 1x týždenne tradičná bulharská večera • snacky po-
čas dňa (burgery, pizza, cestoviny, sendvič, hranolky) • al-
koholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby počas 
dňa • lobby bar (koláčiky, čaj, káva, cappuccino, zmrzlina)

ubytoVanie: 36 hotelových izieb, 12 suít, 80 štúdií a 149 apartmánov • kli-
matizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • chladnička • niektoré izby bez 
balkóna (rozdelenie v kompetencii hotela) • typy izieb: 2lôžková izba bez možnosti 
prístelky, 2lôžková izba s výhľadom na more s možnosťou 1 prístelky formou rozkla-
dacieho gauča, apartmán s možnosťou 2 prísteliek (2 miestnosti)

pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

pre deti: detský bazén • detský kútik • detský program 
• detský klub Firáčik ( júl-august)

Bulharsko/Pomorie  I  207

Bulharsko I Pomorie
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba výhľad na more  

 štandardná izba výhľad na park 

apartmán

/ /

/ / /



VybaVenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v lobby • 2 hlavné bu-
fetové reštaurácie • lobby bar • pool snackbar • Premium bar • kaviareň Amadeus 
Viennese • minimarket • 2 vonkajšie bazény • 4 detské bazény (1 so šmykľavkou) • 
krytý bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • osušky 
k bazénu (depozit) • animačné programy

Šport a relax: fitnes • masáže* • SPA centrum* • tenis • vodné športy na 
pláži*

ubytoVanie: 2lôžková izba s možnosťou 1-2 prísteliek • klimatizácia • kú-
peľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • minibar* • trezor* • balkón • na vyžiadanie ďalšie 
typy izieb: s výhľadom na more, s výhľadom na bazén

pre deti: 4 detské bazény (1 so šmykľavkou) • detská postieľka (na vyžiadanie) 
• detské ihrisko • miniklub v cudzom jazyku • detské menu

* - služba za poplatok

cenník str. 211

poloha: cca 70 m od dlhej pieskovej pláže • v okolí 
množstvo reštaurácií a obchodov • cca 5 km od mestečka 
Nesebar • cca 27 km od letiska v Burgase

all inclusiVe plná penzia formou bu-
fetu • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby 
počas dňa • neskoré raňajky • popoludňajšie občerstvenie 
formou snacku • popoludní káva a zákusky v lobby bare

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /
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CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Burgas – Bratislava/Košice • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na 
vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 12 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné 
poplatky 150 EUR/dieťa 2-12 rokov • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň 
• ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

Cenníky - Bulharsko 

7 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 9/10/11/12 nocí jún júl august september
05.06. 08.06. 17.06. 17.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08. 05.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s výhľadom na bazén s all inclusive 12 9 9 10 10 11 10 11 10 11 10 9

dospelá osoba na základnom lôžku 699 599 999 1099 1199 1399 1299 1399 1299 1399 1199 599

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 389,35 649,35 714,35 779,35 909,35 844,35 909,35 844,35 909,35 779,35 389,35

3. osoba na prístelke* 454,35 389,35 545,35 603,85 636,35 779,35 746,85 811,85 746,85 805,35 629,85 389,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 159 159 159 179 199 239 229 249 229 239 199 159

1. dieťa 0-2 roky na prístelke 139 139 139 149 149 189 179 199 179 189 149 139

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

HOTEL EvrIkA BEAcH cLuB HOTEL + strana: 198 - 199
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 07.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s výhľadom na bazén s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 899 899 899 899 899 899 859 799 499

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 324,35

3. osoba na prístelke* 473,85 493,35 551,85 545,35 551,85 545,35 551,85 545,35 525,85 460,85 324,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 159 159 179 169 179 169 179 169 169 149 159

1. dieťa 0-2 roky na prístelke 109 109 129 129 129 129 129 129 119 99 139

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL kOTvA  strana: 200 - 201

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 399 459 499 499 499 499 499 499 499 399

zľava 35% do 31.12.2017* 259,35 298,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 259,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 159 EUR, potom 359 EUR

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

príplatok za all inclusive - dospelý 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 2-12 rokov 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí
jún júl august

17.06. 17.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s raňajkami 9 10 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 429 459 499 599 559 599 559 599 499

zľava 35% do 31.12.2017* 278,85 298,35 324,35 389,35 363,35 389,35 363,35 389,35 324,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 311,35 337,35 311,35 337,35 311,35 337,35 311,35

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 159 EUR, potom 359 EUR

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 229 229 229 229 229 229 229 229 229

príplatok za all inclusive - dospelý 169 189 189 209 189 209 189 209 189

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 2-12 rokov 89 99 99 109 99 109 99 109 99

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Bulharsko/Pomorie  I  209

Bulharsko I Slnecné pobrežie



Cenníky - Bulharsko Cenníky - Bulharsko 

7 
nocí

HOTEL MPM BLuE PEArL  strana: 202

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 989 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 989

zľava 45% do 31.1.2018* 543,95 593,45 593,45 593,45 593,45 593,45 593,45 593,45 593,45 543,95

3. osoba na prístelke* 461,45 499,95 499,95 499,95 499,95 499,95 499,95 499,95 499,95 461,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí
jún júl august

26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1329 1559 1439 1559 1439 1559 1299

zľava 45% do 31.1.2018* 730,95 857,45 791,45 857,45 791,45 857,45 714,45

3. osoba na prístelke* 609,95 714,45 659,45 714,45 659,45 714,45 598,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MPM kALINA GArDEN  strana: 203

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v dvojlôžkovej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 789 849 849 849 849 849 849 849 849 789

zľava 45% do 31.1.2018* 433,95 466,95 466,95 466,95 466,95 466,95 466,95 466,95 466,95 433,95

3. osoba na prístelke* 356,95 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 356,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 369 389 389 389 389 389 389 389 389 369

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí
jún júl august

26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v dvojlôžkovej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1039 1209 1119 1209 1119 1209 1019

zľava 45% do 31.1.2018* 571,45 664,95 615,45 664,95 615,45 664,95 560,45

3. osoba na prístelke* 461,45 527,45 494,45 527,45 494,45 527,45 455,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 459 519 489 519 489 519 449

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

HOTEL BELLEvuE SuNNy BEAcH  strana: 205

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s  all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 819 919 939 939 939 939 939 939 839 819

zľava 45% do 31.12.2017* 450,45 505,45 516,45 516,45 516,45 516,45 516,45 516,45 461,45 450,45

3. osoba na prístelke* 367,95 411,95 417,45 417,45 417,45 417,45 417,45 417,45 378,95 367,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

HOTEL cHAIkA BEAcH  strana: 204

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 589 589 629 639 639 639 639 639 599 529

zľava 47% do 31.12.2017* 312,17 312,17 333,37 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 317,47 280,37

3. osoba na prístelke* 275,07 275,07 290,97 290,97 290,97 290,97 290,97 290,97 280,37 248,57

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 5-12 rokov na prístelke 289 289 299 309 309 309 309 309 289 269

príplatok za polpenziu - dospelý 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

príplatok za polpenziu - 2.dieťa 5-12 rokov 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

príplatok za all inclusive - dospelý 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

príplatok za all inclusive - 2.dieťa 5-12 rokov 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí
jún júl august

26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s  all inclusive 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1089 1339 1239 1339 1239 1259 1069

zľava 45% do 31.12.2017* 598,95 736,45 681,45 736,45 681,45 692,45 587,95

3. osoba na prístelke* 477,95 582,45 543,95 582,45 543,95 549,45 472,45

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí
jún júl august

26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 749 829 809 859 809 829 659

zľava 47% do 31.12.2017* 396,97 439,37 428,77 455,27 428,77 439,37 349,27

3. osoba na prístelke* 338,67 375,77 365,17 391,67 365,17 375,77 301,57

1. dieťa 2-12 rokov a 2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 5-12 rokov na prístelke 349 379 369 389 369 379 309

príplatok za polpenziu - dospelý 59 69 59 69 59 69 59

príplatok za polpenziu - 2.dieťa 5-12 rokov 29 39 29 39 29 39 29

príplatok za all inclusive - dospelý 149 169 149 169 149 169 149

príplatok za all inclusive - 2.dieťa 5-12 rokov 79 89 79 89 79 89 79

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

7 
nocí

HOTEL FESTA POMOrIE  strana: 208

Termíny odletov z Bratilavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v dvojlôžkovej izbe City s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 499 559 599 599 599 599 599 599 559 499

zľava 35% do 31.12.2017* 324,35 363,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 363,35 324,35

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 9/10/11 nocí jún júl august
17.06. 17.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v dvojlôžkovej izbe City s all inclusive 9 10 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 599 659 699 799 759 799 759 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 428,35 454,35 519,35 493,35 519,35 493,35 493,35 454,35

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 10/11 nocí
jún júl august

17.06. 17.06. 26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v štúdiu s výhľadom na more s all inclusive 9 10 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 599 659 729 829 789 829 789 789 729

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 428,35 473,85 538,85 512,85 538,85 512,85 512,85 473,85

3. osoba na prístelke* 298,35 324,35 382,85 415,35 382,85 415,35 382,85 415,35 382,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratilavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v štúdiu s výhľadom na more s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 519 579 619 619 619 619 619 619 579 519

zľava 35% do 31.12.2017* 337,35 376,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 376,35 337,35

3. osoba na prístelke* 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL IBErOSTAr SuNNy BEAcH  strana: 206-207

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
jún júl august

27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s 1 prístelkou a s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 949 999 999 999 999 999 999 999 989 879

zľava 40% do 31.01.2018* 569,4 599,4 599,4 599,4 599,4 599,4 599,4 599,4 593,4 527,4

3. osoba* 461,4 485,4 485,4 485,4 485,4 485,4 485,4 485,4 479,4 431,4

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí
jún júl august

26.06. 06.07. 17.07. 27.07. 07.08. 17.08. 28.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s 1 prístelkou a s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1269 1439 1329 1439 1329 1439 1159

zľava 40% do 31.01.2018* 761,4 863,4 797,4 863,4 797,4 863,4 695,4

3. osoba* 605,4 683,4 635,4 683,4 635,4 683,4 557,4

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

ZĽAVA>>

210  I  Bulharsko/Slnečné pobrežie Bulharsko/Slnečné pobrežie/Pomorie  I  211

ZĽAVA>>



212  I  Turecko/Turecká riviéra Turecko/Turecká riviéra  I  213



Turecká riviéra I Alanya
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Poloha: cca 10 m od pieskovej Kleopatrinej pláže • 
cca 1 km od centra Alanye • cca 118 km od letiska v Antalyi 

214  I  Turecko/Turecká riviéra

VybaVenie: 5poschodová hlavná budova • recepcia • TV miestnosť • inter-
netový kútik* • hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia • 2 bary (bar pri bazéne, 
bar na pláži*) • vonkajší bazén • lehátka, slnečníky na pláži* • lehátka, slnečníky pri 
bazéne • práčovňa* • služby lekára* • soft animačné programy (2x týždenne)

ŠPort a relax: masáže* • turecké kúpele • sauna* • kozmetické služby* 
• vodné športy na pláži* • stolný tenis • fitnes • plážový volejbal • šípky • biliard*

UbytoVanie: celkom 86 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón* • trezor* 
• minibar* • izbový servis* • balkón 

Pre deti: ihrisko • detská postieľka • detský bazén

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

all inclUsiVe plná penzia formou 
bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • zákusky/káva 
17.00-18.00 hod. • snacky v bare na pláži 12.00.-17.00 hod. 
• vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
10.00-23.00 hod. v bare pri bazéne • vybrané nealkoho-
lické nápoje v bare na pláži 10.00-17.00 hod.
 cenník str. 246

Turecká riviéra I Alanya
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Turecko/Turecká riviéra  I  215

cenník str. 246

Poloha: cca 50 m od pieskovej Kleopatrinej pláže • cca 
1,5 km od centra Alanye • cca 119 km od letiska v Antalyi 

all inclUsiVe plná penzia formou bufetu 
vrátane nápojov miestnej výroby • zákusky/káva/čaj 16.00-
17.00 hod. • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (v lobby bare 10.00-23.00 hod., v bufete na pláži 
10.00-17.00 hod.)

VybaVenie: hlavná budova • recepcia • WiFi pripojenie (vo vybraných čas-
tiach hotela) • hlavná reštaurácia • 2 bary (bar pri bazéne, lobby bar) • bufet na 
pláži* • 2 vonkajšie bazény • lehátka, slnečníky na pláži* • lehátka, slnečníky pri ba-
zéne • práčovňa* • čistiareň* • minimarket* • služby lekára* • soft animačné progra-
my (2x týždenne)

ŠPort a relax: masáže* • turecké kúpele* • sauna* • salón krásy* • vodné 
športy na pláži* • stolný tenis* • fitnes* • biliard*

UbytoVanie: celkom 194 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • individuálna klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa so sprchovým kú-
tom/WC • fén • SAT/TV • telefón* • trezor* • minibar* • balkón • väčšina izieb s 
bočným výhľadom na more • na vyžiadanie rodinné izby*

Pre deti: detský bazén

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

rodinná izba / / /



Turecká riviéra I Side/Colakli

Poloha: cca 300 m od krásnej širokej pieskovej plá-
že (možnosť využiť bezplatne hotelový shuttle) • cca 13 km 
od Side • cca 15 km od Manavgatu • cca 50 km od letiska v 
Antalyi  

VybaVenie: renovovaný komplex niekoľkých budov umiestnený v záhrade • 
recepcia s lobby • internetový kút* • WiFi pripojenie (v lobby a pri bazéne) • hlavná 
reštaurácia Troya s vonkajšou terasou • à la carte reštaurácia • reštaurácia na pláži 
• 6 barov (lobby bar, bar pri bazéne, snackbar, diskobar*, bar pri pláži, Vitamin bar) 
• 3 bazény (hlavný vonkajší, bazén s 2 šmykľavkami, krytý) • lehátka, slnečníky na 
pláži aj pri bazéne • plážové osušky (za depozit) • shuttle minibus z hotela na pláž 
• práčovňa* • služby lekára* • obchodná pasáž* • 3 konferenčné miestnosti* • foto-
graf* • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness /spa centra* • masáže* • sauna a turecké 
kúpele • vodné športy na pláži* • fitnes • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • 
vodná gymnastika • hry v bazéne • soccer • šípky • boccia • biliard* • stolný futbal*

UbytoVanie: celkom 312 izieb • 2lôžkové príjemne zariadené štandardné 
izby s možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • tele-
fón* • trezor* • minibar (naplnený len vodou) • balkón • na vyžiadanie rodinné izby* 
(prístelky formou poschodovej postele)

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • detská postieľka • detský bazén • ihrisko

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 247

Ultra all inclUsiVe plná penzia 
formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • snacky 
počas dňa • 1x za pobyt večera v à la carte reštaurácii • 
vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa 
otváracích hodín barov do 00.00 hod. 

Turecko/Turecká riviéra  I  217

Turecká riviéra I Alara River Tourism Center
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216  I  Turecko/Turecká riviéra

VybaVenie: 6poschodový hotelový komplex rozdelený do 2 prepojených 
blokov • vstupná hala s recepciou • internetová kaviareň* • WiFi pripojenie v celom 
areáli* • hlavná reštaurácia s otvorenou vonkajšou terasou • 5 barov (lobby bar, 
disko bar, bar pri bazéne, bar na pláži, Rose) • cukráreň • 6 výťahov • 2 vonkajšie 
bazény • bazén s 3 toboganmi • detský bazén • krytý bazén • lehátka a slnečníky 
na pláži aj pri bazéne • plážové osušky (výmena*) • práčovňa* • služby lekára* • 
obchodná pasáž* • konferenčná miestnosť* • fotoservis* • diskotéka • amfiteáter • 
denné a večerné animácie

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, peeling a i.) • služby 
salónu krásy* (kaderníctvo a i.) • turecké a parné kúpele • sauna • vodné športy 
na pláži* • 1 tenisový kurt • minifutbal • fitnes • stolný tenis • basketbal • plážový 
volejbal • aerobik • step aerobik • šípky • zumba • latino • vodné pólo • vodná 
gymnastika • biliard* 

UbytoVanie: celkom 365 izieb • 2lôžkové štandardne zariadené izby s 
možnosťou 1 prístelky pre dospelého/dieťa alebo 2 prísteliek pre deti • kúpeľňa/
WC • fén • SAT/TV • minibar (denne dopĺňaný) • trezor* • telefón* • WiFi pripojenie* 
• centrálna klimatizácia • balkón • izbový servis* • na vyžiadanie suity* a rodinné 
prepojené izby*, izby pre hendikepovaných*

Pre deti: detský bazén • miniklub pre deti 4-12 rokov s detským ihriskom • det-
ská postieľka • bazén s 3 toboganmi * • detské menu • animácie pre deti • detské 
koktaily • detský klub FIRÁČIK ( júl - august)

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba/ / / / / /

rodinná izba
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži s čias-
točne kamenistým vstupom do mora (odporúčame 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 letiska v Antalyi

Ultra all inclUsiVe plná penzia 
formou bufetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výro-
by • neskoré raňajky • snacky • zákusky/čaj/káva • nočné 
občerstvenie • zmrzlina • vybrané miestne aj importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodín denne podľa 
otváracích hodín jednotlivých barov 

cenník str. 247



Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • 
neďaleko nákupného centra a bazáru • cca 12 km od cen-
tra Manavgatu • cca 17 km od Side • cca 60 km od Alanye 
• cca 75 km od letiska v Antalyi VybaVenie: priestranný a architektonicky nápaditý komplex 2poschodo-

vých budov na ploche 150 000 m2 v tureckom tradičnom štýle • hotel obklopený 
veľkou záhradou s množstvom paliem a fontán • prepojenie s hotelom Ali Bey Park 
(celková plocha 380 000 m2 ) • recepcia s lobby • WiFi pripojenie vo vybraných 
miestach v areáli hotela (lobby, bazény a aquapark, tenisový bar, turecká kaviareň) 
• TV miestnosť • hlavná reštaurácia • reštaurácia na pláži • 13 barov • à la carte 
reštaurácia s panoramatickým výhľadom na more* • reštaurácia pri aquaparku • 2 
vonkajšie bazény • relaxačný bazén len pre dospelých • aquapark na ploche 25 
000 m2: 5 veľkých bazénov a 12 toboganov pre dospelých (kamikadze, rafting, 
čierna diera, 2 twistery a i.), 3 detské bazény s 13 šmykľavkami (pirátska loď, rôzne 
postavičky chobotníc, hadov či korytnačiek), pieskový bazén pre batoľatá, vírivka, 
vodné trysky • slnečníky, lehátka pri bazéne aj na pláži • plážové osušky • plážové 
pavilóny* • obchodné centrum* • konferenčná miestnosť* • kaderníctvo* • fotograf* 
• práčovňa* • služby lekára* • diskotéka • amfiteáter • profesionálne denné a ve-
černé animácie 

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra* • sauna • turecké kúpele 
• Bali masážne altánky pri pláži* • vodné športy na pláži* • 62 tenisových kurtov* 
(tenisové centrum*, tenisová škola PCT*) • futbal • veľké profesionálne fitnes štú-
dio Fitnes First* • stolný tenis • plážový volejbal • hry v bazéne • minifutbal • vstup 
do Adventure Parku* • hracie automaty* • šípky • lukostreľba • boccia • biliard* • 
minigolf* • prenájom bicyklov* • lekcie varenia a tanca

UbytoVanie: celkom 443 izieb • 2lôžkové klubové izby s možnosťou 1 
prístelky • individuálna klimatizácia • WiFi pripojenie  • SAT/TV • hudobný kanál • 
telefón* • trezor • minibar • dlažba • kúpeľňa/ sprchovací kút/WC • balkón • klubo-
vé rodinné izby (2 prepojené miestnosti polovičnými dverami, 1x TWC, vybavenie 
zhodné so štandardnou klubovou izbou) * • moderne zariadené superior izby* • 
superior rodinné izby* (2 prepojené izby, väčšia kúpeľňa)

* - služba za poplatok

Turecká riviéra I Manavgat
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

/ /rodinná izba cenník str. 248

Pre deti: Mima detské kluby (Miniklub pre deti 4-8 
rokov, Maxiklub pre deti 9-12 rokov, Teenager klub pre 
deti 13-16 rokov) • 2 detské bazény • aquapark • detské 
ihrisko • 3 detské tenisové kurty* • playstation* • detské 
menu • detská postieľka • minidiskotéka • prenájom det-
ského kočíka* •  detský klub FIRÁČIK ( júl - august)

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby • čer-
stvý džús počas raňajok • neskoré raňajky • snack v Aqua 
reštaurácii (pri aquaparku) alebo v reštaurácii na pláži • 
polnočný snack • vybrané miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje do 02.00 hod. podľa otváracích hodín jed-
notlivých barov • zmrzlina
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Poloha: priamo pri peknej pieskovo-kamienkovej 
pláži • cca 15 km od Side • cca 15 km od Manavgatu • cca 
50 km od Alanye • cca 95 km od letiska v Antalyi 

VybaVenie: komplex 3 budov v modernom designe • recepcia • WiFi pri-
pojenie vo vybraných častiach hotela • vysokorýchlostné pripojenie na internet* • 
hlavná reštaurácia • snack reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie* (talianska, turecká) 
• cukráreň • 4 bary (lobby bar, bar pri bazéne, snackbar, diskobar) • hlavný vonkajší 
bazén • krytý relaxačný bazén • detský bazén • aquapark so 7 toboganmi • lehát-
ka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • konferenčná miestnosť* • 
práčovňa* • služby lekára* • obchodná pasáž* • diskotéka • amfiteáter • denné a 
večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness /spa centra* • turecké a parné kúpele • 
sauna • masáže* • vodné športy na pláži* • fitnes • stolný tenis • minifutbal • plážový 
volejbal • vodná gymnastika • vodné pólo • aerobik • hry v bazéne • šípky • boccia

Turecká riviéra I Side/Kizilot
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /

/ / /rodinná izba

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • snacky počas dňa • zmrzlina (počas obeda 
a večere) • polnočný snack • vybrané miestne a importo-
vané alkoholické a nealkoholické nápoje podľa otváracích 
hodín v baroch 24 hodín denne

UbytoVanie: celkom 347 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 
prísteliek • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • tre-
zor* • minibar • balkón • na vyžiadanie:  izby s bočným alebo priamym výhľadom na 
more*, rodinné izby*

* - služba za poplatok

cenník str. 248

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • aquapark 
• ihrisko • detská postieľka • detský bufet • minidisko •  
detský klub FIRÁČIK ( júl - august)
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Poloha: cca 300 m od peknej pieskovej pláže (pre-
chod cez hotel Vonresort Golden Coast) • cca 12 km od 
Side • cca 17 km od Manavgatu • cca 55 km od letiska v 
Antalyi  

VybaVenie: rozľahlý hotelový komplex tvorený 2-4 poschodovými bunga-
lovmi obklopený peknou záhradou • prepojený s hotelom Golden Coast • recep-
cia s lobby • internetová kaviareň* • WiFi pripojenie • hlavná reštaurácia • 6 à la 
carte reštaurácií* (3 z nich sú súčasťou hotela Vonresort Golden Coast) • gözleme 
stan • kaviareň • 6 barov (lobby bar, bar pri bazéne, Petunia bar, bar pri pláži, bar 
pri aquaparku, diskobar*) • 2 bazény (relaxačný a animačný) • veľký aquapark (9 
toboganov pre dospelých, 4 pre deti) • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • 
plážové osušky • shuttle minibus z hotela na pláž • plážové pavilóny* • práčovňa* 
• služby lekára* • obchodná pasáž* • konferenčná miestnosť* • diskotéka (v hoteli 
Golden Coast) • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness /spa centra* • masáže* • jacuzzi* • sauna 
a turecké kúpele • vodné športy na pláži* • basketbal • stolný tenis • plážový volej-
bal • aerobik • hry v bazéne • boccia • šípky • bowling* • biliard* • herňa*

Turecká riviéra I Side/Colakli
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /

/ / /
-

rodinná izba
rodinná suita

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • snacky počas dňa • polnočné občerstvenie 
• vybrané miestne aj importované alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podľa otváracích hodín barov 24 hod. denne.

UbytoVanie: celkom 632 izieb • 2lôžkové príjemne zariadené štandardné 
izby s možnosťou 1 prístelky pre dieťa • klimatizácia • SAT/TV • WiFi pripojenie • kú-
peľňa/WC • fén • telefón* • trezor • minichladnička • balkón/terasa • na vyžiadanie: 
superior izby*, rodinné izby* (2spálňové), rodinné suity* (3spálňové)

Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok

cenník str. 249

Pre deti: miniklub Voxykids (pre deti 4-12 rokov) • 
detská postieľka • 2 detské bazény • ihrisko • lunapark* 
• opatrovanie detí* • prenájom detského kočíka* •  det-
ský klub FIRÁČIK ( júl - august)
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Poloha: priamo pri nádhernej pieskovej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora • cca 1 km od Side • cca 2 km 
od Manavgatu • cca 60 km od letiska v Antalyi

VybaVenie: rozľahlý luxusný hotelový komplex niekoľkých budov v štýle 
bosporských viliek na ploche 120 000 m² obklopený unikátnou záhradou • re-
cepcia s lobby • WiFi pripojenie (lobby, bazény) • 2poschodová hlavná reštaurácia 
• 2 à la carte reštaurácie* (otomanská, rybia) • 6 barov • cukráreň/kaviareň • 4 
vonkajšie bazény • veľký aquapark s toboganmi a atrakciami na ploche 15 000 
m² • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • plážové pavilóny* 
• konferenčná miestnosť* • business centrum* • obchodná pasáž* • fotoservis* • 
práčovňa* • služby lekára* • diskotéka • amfiteáter • profesionálne denné a večer-
né animačné programy

ŠPort a relax: služby Samara spa centra* (masáže a i. ) • služby centra 
krásy* (kaderníctvo, kozmetické procedúry a i. ) • turecké kúpele • sauna • vodné 
športy na pláži* • profesionálne Fitnes First Platinum Studio* • 53 tenisových kur-
tov* • služby tenisového centra PCT* • plážový volejbal • plážový futbal • minifutbal 
• vodné pólo • boccia • lukostreľba • stolný tenis • šípky • minigolf • basketbal • 
lekcie tanca • kurzy varenia • joga • herňa*

Turecká riviéra I Side
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná deluxe izba / /

/ /rodinná suita/mezonet 

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu vrátane nápojov miestnej výroby • čerstvý džús počas 
raňajok • neskoré raňajky • snacky počas dňa • zmrzlina • 
nočné občerstvenie • miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje 09.00-02.00 hod. podľa otváracích hodín barov

cenník str. 249

Pre deti: aquapark • detská postieľka • ihriská • 
animácie • miniklub Mima (pre deti 4-12 rokov) • Teena-
ge klub • detská reštaurácia • prenájom detského kočí-
ka* • detské bazény • špeciálny bazén pre najmenších 
s pieskovou plážou
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UbytoVanie: celkom 429 izieb • 2lôžkové deluxe izby s možnosťou 1 prístel-
ky • centrálna klimatizácia • kúpeľňa s jacuzzi/WC • fén • SAT/LCD TV s hudobnými 
kanálmi • WiFi pripojenie • telefón* • elektronický trezor • minibar • set na prípravu 
kávy/čaju • izbový servis* • balkón • na vyžiadanie: rodinné suity*, suity deluxe*, 
mezonety*

* - služba za poplatok



Poloha: priamo pri širokej nádhernej pieskovej plá-
ži • zastávka autobusu pri vchode do hotela • cca 500 m 
od obchodnej zóny • cca 5 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 komplex Kamelya Exclusive Hotels • recepcia • WiFi pripojenie (vo vybra-
ných častiach hotela) • hlavná reštaurácia s terasou • 5 à la carte reštaurácií* • niekoľ-
ko snackbarov • 13 barov • kaviareň/cukráreň • 8 bazénov (5 pre dospelých, 3 pre 
deti) • menší aquapark so šmykľavkami • 4 kryté bazény (2 pre dospelých a 2 pre 
deti) • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • plážové pavilóny* 
• obchodná pasáž* • služby lekára* • práčovňa* • čistiareň* • konferenčné miestnos-
ti* • fotograf* • diskotéka • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra (masáže, peeling a i.)* • turecké 
a parné kúpele • sauna • vodné športy na pláži* • 7 tenisových kurtov (osvetlenie*, 
vybavenie*, lekcie*) • fitnes • plážový volejbal • basketbal • futbal • stolný tenis • vod-
né pólo • vodná gymnastika • aerobik • šípky • boccia • herňa* • bowling* • biliard* • 
minigolf • prenájom bicyklov* 

Turecká riviéra I Side-Colakli
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Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej 
výroby • neskoré raňajky • snacky • zmrzlina • 1x za pobyt 
večera v 1 à la carte reštaurácii • nočné občerstvenie • vy-
brané miestne aj importované alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje 24 hodín denne podľa otváracích hodín barov 
• klienti všetkých 3 hotelov môžu čerpať služby ultra all 
inclusive v rámci celého areálu okrem stravovania (raňajky, 
obed, večera) – tie čerpajú v reštaurácii svojho hotela

cenník str. 250

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • teenager 
klub (pre deti 13-17 rokov) • detská postieľka • detské 
bazény • šmykľavky • ihrisko  • minidisko • detský bufet 
• minizoo • minikino (3 dni v týždni) • prenájom detské-
ho kočíka*
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UbytoVanie: celkom 584 izieb • 2-3 poschodové vilky rozmiestnené v záhra-
de (bez výťahu) • 2lôžkové priestranné deluxe izby s možnosťou 2 prísteliek pre deti/
dospelých • WiFi pripojenie • centrálna klimatizácia • SAT/LCD TV • kúpeľňa/WC • fén 
• minibar • trezor • telefón* • izbový servis* • balkón/terasa • na vyžiadanie: rodinné 
deluxe izby* (2 prepojené miestnosti), rodinné suity* (2 spálne, 1 obývacia miestnosť), 
ubytovanie v hoteli Selin* a Fulya*

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná deluxe izba / / / / /

/ /rodinná deluxe izba



Turecká riviéra I Side

HO
TE

L 
M

EL
AS

 
HO

LI
DA

Y 
VI

LL
AG

E 
 

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

**
*

Turecko/Turecká riviéra  I  229

cenník str. 251

Poloha: priamo pri 250 m dlhej pieskovej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora • cca 100 m od autobusovej za-
stávky • cca 2 km od centra historického mesta Side (dostup-
né peši po promenáde) • cca 8 km od Manavgatu • cca 65 km 
od letiska v Antalyi

VybaVenie: hlavná budova  a komplex bungalovov prepojený s hotelom 
Melas Resort (cca na ploche 70 000 m²) • recepcia • WiFi pripojenie (takmer v ce-
lom hoteli) • internetový kút* • hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 3 à la carte 
reštaurácie* (rybia, turecká, medzinárodná) v hoteli Melas Resort • gözleme stan 
• 2 bary (lobby bar, bar pri bazéne) • cukráreň • 2 vonkajšie bazény s oddelenou 
detskou časťou • aquapark so 4 šmykľavkami • lehátka, slnečníky na pláži a pri 
bazéne • plážové osušky (výmena*) • diskotéka (v hoteli Melas Resort) • amfiteáter 
• denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: spa/wellness centrum* (masáže, kozmetické služby a i.) • 
sauna • turecké a parné kúpele • vodné športy na pláži* • 2 tenisové kurty (osvetle-
nie*) • fitnes • stolný tenis • biliard • boccia • basketbal • plážový volejbal • squash 
(v hoteli Melas Resort) • šípky • minigolf • aerobik • vodná gymnastika 

UbytoVanie: celkom 327 izieb v 1-2 podlažných bungalovoch a v hlavnej 
budove • klubové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky • centrálna/individuálna 
klimatizácia • SAT/LCD TV • kúpeľňa/WC • fén • minibar • varná kanvica • trezor 
• telefón* • balkón • na vyžiadanie: rodinné  izby* (s možnosťou až 2 prísteliek) a 
apartmány* (2 spálne, 1 obývacia miestnosť s kuchynským kútom) 

Pre deti: šmykľavky • detský klub (pre deti 4-12 rokov) • teenager klub (pre 
deti 13-16 rokov) • ihrisko na pláži • animácie • detská postieľka • minidisko • detský 
bufet (pri večeri)

* - služba za poplatok

Turecká riviéra I Side
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži ocenenou Modrou 
vlajkou s pozvoľným vstupom do mora • cca 100 m od auto-
busovej zastávky • cca 2 km od centra historického mesta 
Side (dostupné peši po promenáde) • cca 8 km od Manav-
gatu • cca 65 km od letiska v Antalyi VybaVenie: 8poschodový hotelový komplex prepojený s hotelom Melas 

Holiday Village (cca na ploche 70 000 m²) • recepcia • 6 výťahov • WiFi pripojenie 
(takmer v celom areáli) • internetový kútik* • hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou 
• 3 à la carte reštaurácie* (rybia, turecká, medzinárodná) • 4 bary (lobby bar, bar pri 
bazéne, bar na pláži, disko bar) • cukráreň • gözleme stan • vonkajší bazén s od-
delenou časťou pre deti • lehátka, slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky 
(výmena*) • aquapark v hoteli Melas Holiday Village (4 šmykľavky) • zdravotná am-
bulancia* • kaderníctvo * • obchodná zóna* • práčovňa* • 2 konferenčné miestnosti 
*• amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, kozmetické služby a 
i.) • sauna • turecké a parné kúpele • vodné športy na pláži* • fitnes • tenisové kurty 
(osvetlenie*) • stolný tenis • biliard • boccia • basketbal • plážový volejbal • squash 
• šípky • minigolf • aerobik • vodná gymnastika 

UbytoVanie: celkom 304 izieb • štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
pre dieťa • centrálna klimatizácia • SAT/LCD TV • minibar • trezor • kúpeľňa/WC • 
fén • telefón* • izbový servis* • set na prípravu kávy/čaju • balkón • na vyžiadanie 
izby s bočným alebo priamym výhľadom na more* (s možnosťou až 2 prísteliek)

Pre deti:  šmykľavky • detský bazén • detský klub (pre deti 4-12 rokov) • ihris-
ko na pláži • animácie • detská postieľka • minidisko

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. izba štandard. klubová izba (v bungalove)/ / /

štand. izba s bočným výhľ. na more rodinná deluxe izba

štand. izba s priamym výhľ. na more apartmán

/ / / / / /
/ / / / / / /

cenník str. 250

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu • neskoré raňajky • občerstvenie počas dňa (ľahké jedlá, 
popoludňajší čaj/káva, zákusky, sendviče) • 1x za pobyt ve-
čera v à la carte reštaurácii • polnočný snack • zmrzlina 
• vybrané rozlievané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podľa otváracích hodín jednotlivých barov (10.00-
02.00 hod.)
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all inclUsiVe plná penzia formou bufetu 
• neskoré raňajky • občerstvenie počas dňa (ľahké jedlá, 
popoludňajší čaj/káva, zákusky, sendviče) • 1x za pobyt 
večera v à la carte reštaurácii • polnočné občerstvenie • 
zmrzlina • vybrané rozlievané miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje podľa otváracích hodín jednotlivých ba-
rov (10.00-02.00 hod.)
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cenník str. 252

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 5 km od cen-
tra Side • cca 10 km od Manavgatu • cca 48 km od letiska v 
Antalyi 

Ultra all inclUsiVe plná penzia 
formou bufetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej vý-
roby • neskoré raňajky • snacky/ľahké občerstvenie počas 
celého dňa (pizza, šaláty, cestoviny a i.) • zákusky/káva/čaj 
• zmrzlina • nočný snack • vybrané miestne aj importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch podľa otvá-
racích hodín 

VybaVenie: architektonicky zaujímavo riešený komplex 6poschodových bu-
dov v štýle Ďalekého východu • recepcia s lobby • WiFi pripojenie • internetová 
kaviareň* • vysokorýchlostný internet* • hlavná reštaurácia • 3 snack reštaurácie • 4 
à la carte reštaurácie* • 7 barov • cukráreň • 3 vonkajšie bazény • 3 detské bazény 
• aquapark (8 toboganov pre dospelých a 3 pre deti) • lehátka, slnečníky pri bazé-
ne a na pláži • plážové osušky • lunapark (pre deti aj dospelých) • služby lekára* • 
práčovňa* • čistiareň* • fotoservis* • obchodná pasáž* • diskotéka • 4 konferenčné 
miestnosti* • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness/spa centra*( kaderníctvo, kozmetické 
služby, masáže a i.) • sauna • turecké kúpele • vodné športy na pláži* • tenis (vyba-
venie*, osvetlenie*) • fitnes • aerobik • kurzy tanca • step aerobik • strečing • stolný 
tenis • plážový volejbal • vodná gymnastika • vodné pólo • hry v bazéne • šípky • 
bowling* • biliard* • boccia • herňa* • vybrané športové aktivity v rámci komplexu 
Stone Sports Complex (tenis, vonkajší fitnes, badminton, futbal, basketbal a i.) 

UbytoVanie: celkom 564 izieb • štandardné superior 2lôžkové izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • centrálna klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC (župan*) 
• fén • SAT/LCD TV • trezor • minibar • set na prípravu kávy/čaju • telefón* • izbový 
servis* • balkón • na vyžiadanie: rodinné izby*, suity*, izby s bočným a priamym 
výhľadom na more*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • minidisko • detské ihrisko • aquapark 
• lunapark • opatrovanie detí* • detská postieľka • detský bufet • animácie a hry 
(maľovanie trička*)

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /

rodinná izba / /

Turecká riviéra I Side

Poloha: priamo pri peknej pieskovej pláži • vedľa 
hotela Royal Dragon • cca 5 km od Side • cca 10 km od 
Manavgatu • cca 48 km od letiska v Antalyi 

VybaVenie: 6poschodová hotelová budova • recepcia • WiFi pripojenie vo 
vybraných častiach hotela • vysokorýchlostný internet* • internetová kaviareň* • 
hlavná reštaurácia • 3 snack reštaurácie • 3 à la carte reštaurácie* (talianska, me-
xicko-indická, rybia) • cukráreň • 8 barov • 3 vonkajšie bazény • 3 detské bazény • 
aquapark spoločný s hotelom Royal Dragon (11 toboganov) • lehátka, slnečníky na 
pláži aj pri bazéne • plážové osušky • konferenčná miestnosť* • práčovňa* • čistia-
reň* • služby lekára* • fotoservis* • obchodná pasáž* • lunapark (spoločný s hote-
lom Royal Dragon) • diskotéka • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness /spa centra* • turecké a parné kúpele • 
sauna • masáže* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • tenis (lekcie*, osvetlenie*, 
vybavenie*) • fitnes • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • lekcie tanca • šípky 
• vodné pólo • boccia • strečing • biliard* • herňa* • vybrané športové aktivity v 
rámci komplexu Stone Sports Complex (tenis, vonkajší fitnes, badminton, futbal, 
basketbal a i.)

UbytoVanie: celkom 450 izieb • 2lôžkové štandardné superior izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • centrálna klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC (župan*) 
• fén • SAT/LCD TV • telefón* • trezor • minibar • izbový servis* • set na prípravu 
kávy/čaju • balkón • na vyžiadanie superior izby s bočným a priamym výhľadom na 
more*, rodinné izby (mezonet alebo 2 prepojené spálne)*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • aquapark • lunapark • minidisko • 
ihrisko • detská postieľka • detský bufet • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 251

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • snacky počas dňa • zmrzlina (počas veče-
re) • nočné občerstvenie • vybrané miestne aj importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje podľa otváracích ho-
dín v baroch 24 hodín denne
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná superior izba / / / /

rodinná izba / / /
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VybaVenie: hlavná budova a vedľajšie bloky • recepcia  s lobby • WiFi pripo-
jenie v • internetová kaviareň* • hlavná reštaurácia Pinea • 5 à la carte reštaurácií 
(talianska*, mexická*, turecká, rybia*, ázijská) • niekoľko barov (lobby bar, bar na 
pláži, Oasis, snack bar Dolphine, golfový bar) • cukráreň • 5 vonkajších bazénov  
• aquapark  (4 tobogany) • krytý bazén • slnečníky, lehátka pri bazéne aj na pláži 
• plážové osušky • plážové pavilóny* • diskotéka  • konferenčné miestnosti* • ob-
chodná zóna* • služby lekára* • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, kozmetické služby, 
kaderníctvo a i.) • sauna • turecké a parné kúpele • vonkajšie jacuzzi • motorizova-
né vodné športy na pláži* • škola potápania* • tenis (osvetlenie, vybavenie*, lekcie 
tenisu*) • fitnes • boccia • squash • šípky • lukostreľba • basketbal • aerobik • plá-
žový volejbal • vodné pólo • minigolf • tanečné kurzy • biliard* • bowling* • herňa*

UbytoVanie: celkom 375 izieb • štandardné izby s možnosťou až 2 príste-
liek pre deti • centrálna klimatizácia • SAT/TV • minibar (denne dopĺňaný) • trezor • 
kúpeľňa/WC • fén • WiFi pripojenie • telefón* • balkón • izbový servis 04.30-02.00 
hod.*, na vyžiadanie rodinné izby*, mezonetové rodinné izby*, suity* 

Pre deti:  aquapark • detský bazén • detský klub (pre deti  4-12 rokov) • junior 
klub (pre deti 13-16 rokov) • animácie • detská postieľka 

* - služba za poplatok

cenník str. 253

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži s mó-
lom • cca 35 km od letiska • cca 45 km od Antalye 

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane vybraných nápojov • čerstvý 
pomarančový džús pri raňajkách • neskoré raňajky • ob-
čerstvenie počas dňa (ľahké jedlá, popoludňajší čaj/káva, 
zákusky, sendviče) • nočné občerstvenie • vybrané rozlie-
vané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodín 
denne podľa otváracích hodín jednotlivých barov
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Poloha: priamo pri peknej pieskovej pláži • cca 1 km 
od centra Kumköy • cca 7 km od centra Side • cca 60 km 
od letiska v Antalyi

VybaVenie: recepcia s lobby • WiFi pripojenie v celom areáli hotela • hlavná 
reštaurácia Sense • 2 à la carte reštaurácie* (Kulinarium, Vital ) • 6 barov (lobby bar, 
bar pri bazéne, bar na pláži, športový bar, Sunset bar, Romance bar) • kaviareň/
cukráreň • 1 vonkajší bazén • krytý bazén • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne 
• plážové osušky • práčovňa* • fotograf* • služby lekára* • kino • denné a večerné 
animácie

ŠPort a relax: služby wellness/spa centra* (masáže a i. ) • služby centra 
krásy* (kaderníctvo, kozmetické procedúry a i. ) • turecké kúpele • sauna • vodné 
športy na pláži* • fitnes • stolný tenis • plážový volejbal • jóga • aerobik • vodná 
gymnastika • nordic walking • tenis (vo vedľajšom hoteli Xanthe Resort & Spa) • 
prenájom bicykla* • kreatívne kurzy (kurzy varenia a i.) • šípky • biliard • boccia

UbytoVanie: celkom 237 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • 
WiFi pripojenie • telefón* • trezor • minibar (denne dopĺňaný) • set na prípravu kávy/
čaju • izbový servis* • balkón s bočným výhľadom na more • na vyžiadanie izby s 
priamym výhľadom na more*, deluxe izby*, junior suity*

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štand. izba s bočným výhľ. na more / / /

cenník str. 252

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu vrátane nápojov miestnej výroby • čerstvý džús pri raňaj-
kách • neskoré raňajky • snacky počas dňa • 1x za pobyt 
večera v à la carte reštaurácii • polnočné občerstvenie • 
vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje podľa otvára-
cích hodín v baroch do 02.00 hod.
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži s mó-
lom • 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: rozľahlý hotelový komplex v peknej záhrade • hlavná budova a 
vedľajšie bloky, vilková časť so zdieľaným bazénom • recepcia s lobby • WiFi pripo-
jenie v lobby • internetová kaviareň* • hlavná reštaurácia • 3 snackbary • cukráreň • 
6 à la carte reštaurácií (rybia*, talianska*, mexická, juhoamerická*, turecká, ázijská*) 
• 11 barov • vináreň Bacus* • 2 kryté bazény s detskou časťou • vonkajšie bazény 
na ploche cca 7500 m² pri vilkách prepojené s aquaparkom so 6 toboganmi, olym-
pijským bazénom a veľkým relaxačným bazénom • lehátka, slnečníky na pláži aj 
pri bazéne • plážové osušky • plážové pavilóny* • 13 konferenčných miestností* • 
obchodná pasáž* • služby lekára* • práčovňa* • čistiareň* • diskotéka • amfiteáter • 
denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby  v La Calisse Spa centre ploche 4500 m² s profesio-
nálnym tímom a bohatou ponukou procedúr* • VIP turecké kúpele* • sauna • turec-
ké a parné kúpele • služby centra krásy* • vodné športy na pláži* • 2 tenisové kurty 
(vybavenie*, osvetlenie*) • vodná fajka* • golf v blízkosti hotela* • futbalové ihriská* 
• šípky • fitnes • squash • stolný tenis • basketbal • plážový volejbal • minifutbal • 
pilates • zumba • vodná gymnastika • biliard* • bowling* • atari*

UbytoVanie: celkom 554 izieb • 2lôžkové štandardné izby deluxe s mož-
nosťou 2 prísteliek • centrálna klimatizácia • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie • kúpeľ-
ňa/WC • fén • telefón* • minibar • trezor • set na prípravu kávy/čaju • balkón • izbový 
servis* • na vyžiadanie: deluxe izby s výhľadom na more*, rodinné izby (duplex, 
triplex)*, suity*

Pre deti:  miniklub (pre deti 4-7 rokov) • midiklub (pre deti 8-12 rokov) • tee-
nager klub (pre deti 13-16 rokov) • ihrisko • opatrovanie detí* • detská diskotéka • 
tobogany • 2 detské bazény • detský bufet • prenájom detského kočíka*

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /

cenník str. 253

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • občerstvenie formou snackov počas dňa 
• nočné občerstvenie • 1x za pobyt večera v à la carte 
reštaurácii • vybrané miestne aj importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín barov 24 
hodín denne
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná suita / / / /

Turecká riviéra I Belek
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VybaVenie: luxusný hotelový komplex • 8poschodová hlavná budova, vilková 
časť a rodinné izby v terrace blokoch • recepcia s lobby • WiFi pripojenie • internetová 
kaviareň • hlavná reštaurácia • 5 snack reštaurácií • 15 barov (golfový bar Ryder*) • 5 à 
la carte reštaurácií (Club House*, QIS Beach Club*) • cukráreň/kaviareň • čokoládovňa 
• niekoľko bazénov (hlavný, vyhrievaný s morskou vodou, pre dospelých, relaxačný, 
v časti terrace blokov, bazén s jacuzzi) • aquapark s 11 toboganmi • 2 detské bazény 
• krytý bazén s detskou časťou • lehátka, slnečníky na pláži a pri bazéne • plážové 
osušky • plážové pavilóny* • obchodná pasáž* • fotoservis* • čistiareň* • práčovňa* • 
služby lekára* • diskotéka • kino • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, kaderníctvo, kozme-
tické procedúry a i.) • turecké a parné kúpele • sauna • motorizované vodné športy na 
pláži* • 9 tenisových kurtov (lekcie*, profesionálne vybavenie*) • fitnes • šípky • stolný 
tenis • boccia • aerobik • plážový volejbal • vodný aerobik • jóga • basketbal • vodné 
pólo • pilates • futbal (profesionálne ihriská*) • basketbal • lukostreľba • skupinové lek-
cie plávania • škola potápania* • tanečné kurzy • herňa • biliard • bowling • play station

UbytoVanie: spolu 512 izieb • 2lôžkové štandardné suity s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti • kúpeľňa s jacuzzi/WC • fén • 
SAT/LCD TV • telefón* • minibar (denne dopĺňaný) • trezor • varná kanvica • WiFi 
pripojenie • centrálna klimatizácia • balkón • izbový servis* • na vyžiadanie: rodinné 
izby*, rôzne suity*, vily*

Pre deti: detské bazény • aquapark • 2 detské reštaurácie • minikluby Maxxi 
Land (pre deti 0-17 rokov) • minikino • herňa • potreby pre najmenších • prenájom 
detského (za depozit) • dinopark • minilunapark • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 254

Poloha: priamo pri cca 300 m dlhej pieskovej pláž s 
možnosťou využiť mólo • cca 1 km od Beleku • cca 35 km od 
letiska v Antalyi • cca 45 km od centra Antalye

Maxx all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • zákusky • zmrzlina • snacky •  gözleme 
• nočné občerstvenie • vybrané miestne aj importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodín denne v ba-
roch podľa otváracích hodín 
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná superior izba / / / /

rodinná izba / / /

Turecká riviéra I Belek
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VybaVenie: luxusný golfový hotelový komplex • recepcia s lobby • WiFi pri-
pojenie • hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií* • 8 barov • 2 snack reštaurá-
cie • kaviareň Cafe Calista • 3 vonkajšie bazény (1 so 4 šmykľavkami) • detský bazén 
• krytý bazén s detskou časťou • lehátka, slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové 
osušky • plážové pavilóny* • služby lekára* • práčovňa* • čistiareň* • diskotéka • 
denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra Callo* (masáže, kozmetické 
služby, kaderníctvo a i.) • sauna • jacuzzi • turecké a parné kúpele • vodné športy 
na pláži* • 5 tenisových kurtov (osvetlenie*, lekcie tenisu*) • stolný tenis • boccia 
• aerobik • fitnes • strečing • volejbal • minifutbal • plážový volejbal • basketbal • 
vodné pólo • vodná gymnastika • šípky • lukostreľba • herňa* • bowling* • počíta-
čové hry* • biliard* 

UbytoVanie: 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 prísteliek • cen-
trálna klimatizácia • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC • fén • telefón* • 
minibar • set na prípravu kávy/čaju • trezor • izbový servis* • balkón • na vyžiada-
nie: rodinná izba duplex* (až pre 4 dospelé osoby, na najvyššom poschodí hotela), 
rôzne suity* a vily*

Pre deti: Calimero minikluby (pre deti 0-17 rokov) • ihrisko • tobogany • opat-
rovanie detí* • prenájom detského kočíka

* - služba za poplatok

cenník str. 255

Poloha: priamo pri pieskovej pláži s 2 mólami • cca 5 
km od Kadriye • cca 4 km od centra Beleku • cca 32 km od 
centra v Antalyi • cca 27 km od letiska v Antalyi

À la carte all inclUsiVe 
plná penzia formou bufetu vrátane nápojov miestnej vý-
roby • neskoré raňajky • občerstvenie/snacky na pláži • 
zmrzlina • polnočné občerstvenie • vybrané miestne aj 
importované alkoholické a nealkoholické nápoje podľa 
otváracích hodín barov 24 hodín denne

Turecko/Turecká riviéra  I  237

Turecká riviéra I Belek
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štand. izba v hlavnej budove / //

cenník str. 254

236  I  Turecko/Turecká riviéra

Poloha: priamo pri cca 120 m dlhej pieskovej pláži 
s možnosťou využiť mólo • cca 50 m od 18jamkového gol-
fového ihriska Carya • cca 1 km od Beleku • cca 3 km od 
národného 18jamkového golfového ihriska • cca 35 km od 
letiska v Antalyi • cca 45 km od centra Antalye VybaVenie: luxusný hotelový komplex (hlavná budova, rezidenčná golfová 

časť) • recepcia s lobby • WiFi pripojenie v celom areáli hotela • hlavná reštaurácia 
• 3 snack reštaurácie • 10 barov • 4 à la carte reštaurácie* (talianska, rybia, ázijská, 
turecká) • cukráreň • niekoľko bazénov (hlavný vonkajší, pre dospelých, bazén s 
umelými vlnami, bazén v rezidenčnej časti, pre rodiny s deťmi) • detský bazén • 
krytý bazén s detskou časťou • aquapark • lehátka, slnečníky na pláži a pri bazéne 
• plážové osušky • plážové pavilóny* • obchodná pasáž* • čistiareň* • práčovňa* 
• služby lekára* • diskotéka • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, hammam, kaderníc-
tvo, kozmetické procedúry a i.) • 2 sauny • 2 turecké a parné kúpele • fitnes • sur-
fovanie v bazéne* • 6 tenisových kurtov (osvetlenie*, vybavenie*, lekcie*) • biliard* 
• Adventure Park* • 3 futbalové ihriská • stolný tenis • šípky • zumba • basketbal • 
vodný aerobik • pilates • lekcie tanca • aerobik • boccia • herňa* • bowling* • hracie 
automaty* • počítačové hry* • playstation*

UbytoVanie: spolu 571 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého alebo dieťa • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* 
• minibar (denne dopĺňaný) • trezor • set na prípravu kávy/čaju • WiFi pripojenie • 
centrálna klimatizácia • balkón • izbový servis* • na vyžiadanie: izby s výhľadom na 
more*, rodinné izby*, rôzne suity*, vily*

Pre deti:  miniklub (pre deti 4-17 rokov) • detská reštaurácia • animácie • pre-
nájom detského kočíka (za depozit) • potreby pre najmenších • minidisko • detský 
bazén • bazén s umelými vlnami • tobogany • futbalová škola Chelsea Soccer*

* - služba za poplatok

lUxUry all inclUsiVe plná 
penzia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • 
neskoré raňajky • snacky/zákusky počas dňa • zmrzlina 
• nočné občerstvenie • vybrané miestne aj importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodín denne v ba-
roch podľa otváracích hodín 



Turecká riviéra I Antalya - Lara

cenník str. 255
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Turecká riviéra I Antalya - Lara
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VybaVenie: 9poschodová hotelová budova • recepcia • WiFi pripojenie vo 
vybraných častiach hotela • vysokorýchlostný internet* • internetová kaviareň* • 
hlavná reštaurácia • 3 snack reštaurácie • 9 à la carte reštaurácií* • cukráreň • 8 
barov • 3 vonkajšie bazény (hlavný, olympijský, s toboganmi) • 2 detské bazény (1 s 
toboganmi) • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • aquapark 
(spolu 11 toboganov) • 11 konferenčných miestností* • práčovňa* • čistiareň* • služby 
lekára* • fotoservis* • obchodná pasáž* • lunapark (pre deti aj dospelých) • diskoté-
ka • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness /spa centra* • turecké a parné kúpele • 
sauna • masáže* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • fitnes • tenis (vybave-
nie, osvetlenie*, lekcie*) • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • step aerobik • 
vodná gymnastika • vodné pólo • minifutbal • lekcie tanca • šípky • hry v bazéne • 
boccia • biliard* • herňa* 

UbytoVanie: celkom 498 izieb • 2lôžkové štandardné superior izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • centrálna klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC (župan*) 
• fén • SAT/LCD TV • telefón* • trezor • minibar • izbový servis* • set na prípravu 
kávy/čaju • balkón • na vyžiadanie: superior izby s bočným alebo priamym výhľa-
dom na more*, rodinné izby (mezonet alebo 2 prepojené spálne)*, junior a deluxe 
suity*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • 3 tobogany • lunapark • minidisko • 
ihrisko • detská postieľka • detská reštaurácia • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 256

Ultra all inclUsiVe plná 
penzia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby 
• neskoré raňajky • snacky počas dňa • zmrzlina (vo vy-
hradenom čase) • polnočný snack • vybrané miestne aj 
importované alkoholické a nealkoholické nápoje podľa 
otváracích hodín v baroch 24 hodín denne

Turecko/Turecká riviéra  I  239

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • cca 15 km od 
letiska v Antalyi • cca 17 km od centra Antalye

Poloha: priamo pri peknej pieskovej pláži • cca 15 km 
od letiska v Antalyi • cca 20 km od centra Antalye

Vybavenie: 10poschodový luxusný hotelový komplex • recepcia s lobby • 
6 výťahov • WiFi pripojenie v lobby a vybraných častiach hotela • vysokorýchlostný 
internet* • hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií* (talianska, mexická, rybia, 
turecká, ázijská) • 9 barov (lobby bar, disko bar, Amphi bar, bar pri bazéne a i.) • 
cukráreň/kaviareň • niekoľko snack reštaurácií/stánkov • hlavný vonkajší bazén • 
bazén s 5 toboganmi • 2 detské bazény (1 z nich s 3 toboganmi) • lehátka, slnečníky 
pri bazéne aj na pláži • plážové osušky • plážové pavilóny* • lunapark • obchodná 
pasáž* • diskotéka • konferenčné miestnosti* • práčovňa* • čistiareň*• služby leká-
ra* • fotograf* • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, kozmetický salón, ka-
derníctvo a i.) • sauna • turecké a parné kúpele • tenis (osvetlenie*, lekcie*) • vodné 
športy na pláži* • stolný tenis • plážový volejbal • fitnes • aerobik • aqua aerobik 
• step aerobik • lekcie tanca • šípky • vodné pólo • boccia • biliard* • bowling* • 
počítačové hry*

Ubytovanie: celkom 604 izieb • 2lôžkové štandardné superior izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • kúpeľňa/WC (župan*) • fén • centrálna klimatizácia • SAT/TV • 
WiFi pripojenie • minibar • elektronický trezor • set na prípravu kávy/čaju • telefón* 
• izbový servis* • balkón • na vyžiadanie: rodinné izby*, izby s bočným a priamym 
výhľadom na more*, suity*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • ihrisko • opatrovanie detí* • minidisko 
• lunapark (4 kolotoče) • tobogany • detská reštaurácia Bambino • prenájom det-
ského kočíka*

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /

rodinná izba / /

all inclUsiVe plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby • neskoré 
raňajky • snacky počas dňa • zákusky/káva/čaj • zmrzlina 
(pri obede a večeri) • nočné občerstvenie • vybrané miest-
ne aj importované alkoholické a nealkoholické nápoje v 
baroch podľa otváracích hodín 24 hodín denne
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná superior izba / / / /

rodinná izba / /



Turecká riviéra I Antalya - Lara
HO

TE
L 

DE
LP

HI
N 

IM
PE

RI
AL

ofi
ci

ál
na

 k
at

eg
ór

ia
:**

**
*

cenník str. 256

240 I  Turecko/Turecká riviéra

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /

rodinná izba / / /

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /

rodinná izba / / / /

Turecká riviéra I Antalya - Lara
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Poloha: priamo pri peknej pieskovej pláži • cca 10 km 
od letiska v Antalyi • cca 15 km od centra Antalye

Vybavenie: 9poschodová hotelová budova doplnená 4 blokmi • recepcia 
• WiFi pripojenie v lobby • internetová kaviareň* • hlavná reštaurácia • 7 à la carte 
reštaurácií  • cukráreň • 11 barov • 6 bazénov • veľký aquapark s toboganmi (9 pre 
dospelých, 7 pre deti) • jacuzzi • krytý bazén (s detskou časťou) • 1 detský bazén 
• lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • 12 konferenčných 
miestností* • telefón/fax* • práčovňa* • čistiareň* • služby lekára* • fotoservis* • 
obchodná pasáž* • lunapark • diskotéka • amfiteáter • denné a večerné animačné 
programy

Šport a relax: služby wellness /spa centra* • turecké a parné kúpele • 
sauna • masáže* • kaderníctvo* • motorizované vodné športy na pláži* • fitnes • 6 
tenisových kurtov (vybavenie za depozit, lekcie*) • stolný tenis • boccia • aerobik • 
step aerobik • šípky • hry v bazéne • bowling* • biliard* • herňa*  

Ubytovanie: celkom 853 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 
prísteliek • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • WiFi pripojenie • SAT/LCD 
TV • telefón* • trezor • minibar (denne dopĺňaný) • izbový servis (06.00-00.00 hod.)* 
• set na prípravu kávy/čaju • balkón • na vyžiadanie: izby s bočným alebo priamym 
výhľadom na more*, rodinné izby*, superior izby*, prepojené izby*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • detské kino • aquapark • lunapark • 
minidisko • detské ihrisko • detská postieľka • detský kočík (za depozit)

* - služba za poplatok

Ultra all inclUsiVe plná penzia 
formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • nesko-
ré raňajky • snacky počas dňa • zmrzlina (vo vyhradenom 
čase) • polnočný snack • vybrané miestne aj importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín 
v baroch do 01.00 hod.

cenník str. 257

Turecko/Turecká riviéra  I  241

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži s luxusným mó-
lom • susediaci s hotelom Delphin Palace Deluxe • cca 
200 m od nákupného centra • cca 10 km od letiska v Anta-
lyi • cca 15 km od centra Antalye VybaVenie: hlavná 9poschodová budova • recepcia s lobby • 10 výťahov 

• WiFi pripojenie v lobby a vo vybraných častiach hotela • internetová kaviareň* 
• hlavná reštaurácia • 8 à la carte reštaurácií* (otomanská, ázijská, mexická, ta-
lianska, francúzska, špecializovaná na mäso a víno, rybia, grécka) • cukráreň • 6 
barov (snack bar, lobby bar, bar pri bazéne, GQ Puro Bar*, disko bar, Camelot) • 
2 vonkajšie bazény (hlavný, relaxačný) • detský bazén • krytý bazén s oddelenou 
detskou časťou • aquapark so 7 toboganmi • lunapark • lehátka, slnečníky na pláži 
a pri bazéne • plážové osušky • plážové pavilóny* • práčovňa* • služby lekára* • 
kaderníctvo* • diskotéka • kino • konferenčné miestnosti* • amfiteáter • denné a 
večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, peeling, kozmetické 
procedúry a i.) • turecké a parné kúpele • sauna • jacuzzi • motorizované vodné 
športy* • tenisový kurt (lekcie*) • stolný tenis • plážový volejbal • kanoe • windsurfing 
(len s licenciou) • aerobik • vodné pólo • vodná gymnastika • step aerobik • fitnes • 
boccia • šípky • bowling* • biliard* • herňa*

UbytoVanie: celkom 650 izieb • 2lôžkové štandardné superior izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • centrálna klimatizácia • WiFi pripojenie • SAT/LCD TV • kúpeľ-
ňa/WC • fén • telefón* • minibar • digitálny trezor • set na prípravu kávy/čaju • balkón 
• izbový servis * • na vyžiadanie: rodinné izby*, prepojené izby*, rôzne suity*, izby 
pre hendikepovaných*, izby s bočným výhľadom na more*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • animácie • ihrisko • lunapark • aqu-
apark • detské bazény • minidisko • minikino • prenájom detského kočíka (za de-
pozit) • detské menu

* - služba za poplatok

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • 1x za pobyt večera v à la carte reštaurácii • 
čerstvo lisované ovocné džúsy • snacky počas dňa • káva/
čaj/zákusky • nočné občerstvenie • vybrané miestne aj 
importované alkoholické a nealkoholické nápoje podľa 
otváracích hodín barov 



Turecká riviéra I Antalya - Lara

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži s pekným mó-
lom • v susedstve s hotelom Delphin Imperial • cca 500 m 
od nákupného centra • cca 10 km od letiska v Antalyi • cca 
15 km od centra Antalye

VybaVenie: 8poschodový hotelový komplex • recepcia s lobby • 5 výťahov 
• WiFi pripojenie v lobby a v Joia bare • internetová kaviareň* • hlavná reštaurácia 
• 7 à la carte reštaurácií* (otomanská, rybia, talianska, čínska, mexická, japonská, 
grécka) • 6 barov (lobby bar, Cafe Avanti, Joia bar, bar pri bazéne, snackbar Palm 
Sport, disko bar) • kaviareň • hlavný vonkajší bazén • relaxačný bazén (pre dospe-
lých) • bazén s 5 toboganmi • krytý bazén (s oddelenou detskou časťou) • detský 
bazén • lehátka, slnečníky pri bazéne aj na pláži • plážové osušky • lunapark • kino 
• obchodná pasáž* • 5 konferenčných miestností* • práčovňa* • fotograf* • služby 
lekára* • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby spa/wellness centra (masáže, peeling, kozmetické 
služby a i. ) • sauna • parné a turecké kúpele • motorizované vodné športy na pláži* 
• 2 tenisové kurty • vodné pólo • aqua aerobik • stolný tenis • plážový volejbal • 
fitnes • aerobik • šípky • kanoe • surfovanie (len s licenciou) • bowling* • biliard* • 
herňa*

UbytoVanie: 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 prísteliek • centrál-
na klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • mi-
nibar • trezor • set na prípravu kávy/čaju • izbový servis * • balkón • na vyžiadanie: 
rodinné izby*, izby s bočným alebo priamym výhľadom na more*

Pre deti: detský bazén • miniklub (pre deti 4-12 rokov) • ihrisko • detské menu • 
minidisko • minikino • lunapark • tobogany • prenájom detského kočíka (za depozit)

* - služba za poplatok

cenník str. 257

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • 1x za pobyt večera v à la carte reštaurácii • 
snacky počas dňa • káva/čaj/zákusky • nočné občerstve-
nie • vybrané miestne aj importované alkoholické a neal-
koholické nápoje podľa otváracích hodín barov 24 hodín 
denne

242  I  Turecko/Turecká riviéra

Turecká riviéra I Kemer/Göynük
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Poloha: priamo pri 500 m dlhej pieskovo-kamienko-
vej pláži s 2 mólami ocenenej Modrou vlajkou • cca 100 m 
od zastávky autobusu • cca 9 km od Kemeru • cca 45 km 
od centra Antalye • cca 55 km od letiska v Antalyi 

cenník str. 258

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

štandardná väčšia izba / / / /

VybaVenie: 2-3 poschodové domčeky v záhrade • 4 záhradné vilkové časti 
lake house (niekoľko domčekov má spoločný bazén a sú určené len pre klientov 
ubytovaných v tejto časti) • WiFi pripojenie (v spoločných priestoroch) • internetová 
kaviareň* • hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie (rybia*, ázijská*, talianska, 
turecká) • 2 snack reštaurácie • cukráreň • 10 barov • 9 bazénov pre dospelých • 2 
detské bazény • aquapark s 11 toboganmi (8 pre dospelých, 3 pre deti) • slnečníky, 
lehátka na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • plážové pavilóny* • konferenčné 
miestnosti* • služby lekára * • práčovňa* • čistiareň* • fotoservis * • obchodná zóna* 
• denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness/spa centra* (masáže, peeling, kaderníctvo 
a i.) • turecké a parné kúpele • sauna • vodné športy na pláži* • tenis (vybavenie, 
osvetlenie*) • fitnes •aerobik • step aerobik • vodná gymnastika • plážový volejbal 
• basketbal • minifutbal • boccia • minigolf • stolný tenis • hry v bazéne • šípky • 
lukostreľba • herňa* • biliard*

UbytoVanie: celkom 482 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • centrálna klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa so sprchovým kútom/
WC (otvorený koncept) • fén • SAT/LCD TV • trezor • set na prípravu kávy/čaju • 
minibar • telefón* • balkón/terasa • izbový servis* • na vyžiadanie: superior izby* (s 
možnosťou 2 prísteliek),  lagoon izby*, deluxe izby*, swimm-up izby*, rodinné izby*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • teenager klub (pre deti 13-17 rokov) 
• ihrisko • minidisko • opatrovanie detí* • detská reštaurácia • detská postieľka • 
aquapark a detské bazény

* - služba za poplatok

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej 
výroby • neskoré raňajky • snacky • zmrzlina • 1x za pobyt 
večera v à la carte reštaurácii • polnočný snack • vybrané 
alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodín denne v ba-
roch podľa otváracích hodín
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Poloha: cca 90 m od pieskovo-kamienkovej pláže • v 
blízkosti autobusovej zastávky • cca 8 km od Kemeru • cca 
30 km od centra Antalye • cca 40 km od letiska v Antalyi

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

rodinná izba / / / /  

VybaVenie: komplex 3 budov • recepcia • WiFi pripojenie v lobby • hlavná 
reštaurácia Citrine • snack reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie* (talianska, turecká) 
• cukráreň • TV miestnosť • 4 bary (lobby bar, bar pri bazéne, Jade pub, bar na plá-
ži) • vonkajší bazén • bazén s toboganmi • detský bazén • krytý bazén (s detskou 
časťou) • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • pavilóny pri 
bazéne* • 2 konferenčné miestnosti* • práčovňa* • čistiareň* • služby lekára* • am-
fiteáter • denné a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness /spa centra* • turecké a parné kúpele • 
sauna • masáže* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • fitnes • stolný tenis • tenis 
(vybavenie*, osvetlenie*) • basketbal • vodná gymnastika • aerobik • lekcie tanca • 
plážový volejbal • vodné pólo • hry v bazéne • šípky • biliard* • herňa* 

UbytoVanie: celkom 297 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 
1 prístelky • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • 
trezor • minibar (dopĺňanie*) • izbový servis* • pripojenie na internet* • balkón • na 
vyžiadanie rodinné izby*, suity*, izby pre hendikepovaných*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-7 rokov) • junior klub (8-12 rokov) • teen klub 
(13-17 rokov) • opatrovanie detí* • detská postieľka • prenájom detského kočíka*

* - služba za poplatok

cenník str. 258

Ultra all inclUsiVe plná pen-
zia formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • ne-
skoré raňajky • snacky počas dňa • zmrzlina • polnočné 
občerstvenie • miestne alkoholické a nealkoholické nápo-
je podľa otváracích hodín v baroch
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/ / /
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VybaVenie: 3 hotelové časti: 4poschodová hlavná budova, vedľajšia budo-
va, 9 trojposchodových bungalovov záhrade • recepcia • lobby • WiFi pripojenie v 
lobby • hlavná reštaurácia • talianska à la carte reštaurácia* • 5 barov (lobby bar, bar 
pri bazéne, bar pri pláži, Garden bar, disko bar*) • 2 snack reštaurácie (pri bazéne, 
na pláži) • 1 vonkajší bazén s 2 toboganmi a oddelenou detskou časťou • bazén 
pre najmenších • detský bazén s 2 toboganmi • krytý bazén • slnečníky, lehátka pri 
bazéne a na pláži • plážové osušky • obchodná pasáž* • konferenčná miestnosť* • 
fotoservis* • práčovňa* • čistiareň* • služby lekára* • diskotéka • amfiteáter • denné 
a večerné animačné programy

ŠPort a relax: služby wellness/spa centra* (masáže, peeling) • turecké 
kúpele • sauna • služby salónu krásy* (kaderníctvo a i.) • vodné športy na pláži* • 
tenisový kurt (vybavenie, osvetlenie*) • aerobik • step aerobik • aqua aerobik • hry 
v bazéne • basketbal • minifutbal • stolný tenis • fitnes • šípky • boccia • biliard* 

UbytoVanie: celkom 267 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti (izby s 2 prístelkami v bungalove 
s poschodovou posteľou) • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV 
• telefón* • trezor* • balkón/terasa • izbový servis* • na vyžiadanie junior rodinné 
izby* (izba opticky predelená čiastočne stenou na 2 miestnosti), rodinné izby* (2 
spálne prepojené dverami)

Pre deti: detský klub (pre deti 4-12 rokov) • detské bazény • ihrisko • 2 tobo-
gany • detská postieľka • opatrovanie detí* • detský bufet • minidisko 

* - služba za poplatok

cenník str. 259

Poloha: cca 180 m od pieskovo-kamienkovej pláže 
• prístup na pláž cez miestnu komunikáciu • cca 9 km od 
Kemeru • cca 45 km od centra Antalye • cca 55 km od le-
tiska v Antalyi 

all inclUsiVe plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov miestnej výroby • neskoré raňajky • 
snacky počas dňa • zmrzlina (počas večere) • nočné ob-
čerstvenie • vybrané miestne aj importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín v baroch 
24 hodín denne
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CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Sliač/Poprad - Antalya - Bratislava/Košice/Sliač/Poprad • transfer z letiska do hotela 
a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta FIRO-tour v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 
281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 200 EUR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 50 EUR/

dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR/osoba/deň • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 31.12.2017*. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%) a ďalších dodatočných zliav. Viac na stranách 6-7.

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 729 729 799 859 859 859 859 859 859 799 729 729 729

zľava 45% do 31.12.2017* 400,95 400,95 439,45 472,45 472,45 472,45 472,45 472,45 472,45 439,45 400,95 400,95 400,95

3. osoba na prístelke* 329,45 329,45 362,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 362,45 329,45 329,45 329,45

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 909 959 1019 1169 1089 1169 1089 999 909 939

zľava 45% do 31.12.2017* 499,95 527,45 560,45 642,95 598,95 642,95 598,95 549,45 499,95 516,45

3. osoba na prístelke* 400,95 422,95 444,95 505,45 472,45 505,45 472,45 439,45 400,95 411,95

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL KLEOPATRA ADA BEACH  strana: 214

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 729 729 729 859 859 859 859 859 859 859 749 729 729 729

zľava 45% do 31.12.2017* 400,95 400,95 400,95 472,45 472,45 472,45 472,45 472,45 472,45 472,45 411,95 400,95 400,95 400,95

3. osoba na prístelke* 329,45 329,45 329,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 384,45 340,45 329,45 329,45 329,45

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MERyAN  strana: 216

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 959 1029 1029 1079 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1109 1029 1029 1029 1029

zľava 45% do 31.12.2017* 527,45 565,95 565,95 593,45 626,45 626,45 626,45 626,45 626,45 626,45 609,95 565,95 565,95 565,95 565,95

3. osoba na prístelke* 422,95 450,45 450,45 466,95 494,45 494,45 494,45 494,45 494,45 494,45 477,95 450,45 450,45 450,45 450,45

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 10-13 rokov na prístelke 469 499 499 519 539 539 539 539 539 539 529 499 499 499 499

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 469 499 499 519 539 539 539 539 539 539 529 499 499 499 499

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1029 1029 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1049 1029 1029 1029

zľava 45% do 31.12.2017* 565,95 565,95 626,45 626,45 626,45 626,45 626,45 626,45 626,45 576,95 565,95 565,95 565,95

3. osoba na prístelke* 450,45 450,45 494,45 494,45 494,45 494,45 494,45 494,45 494,45 455,95 450,45 450,45 450,45

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, poto 299 EUR

1. dieťa 10-13 rokov na prístelke 499 499 539 539 539 539 539 539 539 509 499 499 499

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 499 499 539 539 539 539 539 539 539 509 499 499 499

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1319 1449 1479 1619 1499 1619 1479 1449 1339 1399

zľava 45% do 31.12.2017* 725,45 796,95 813,45 890,45 824,45 890,45 813,45 796,95 736,45 769,45

3. osoba na prístelke* 560,45 609,95 626,45 675,95 631,95 675,95 626,45 609,95 571,45 593,45

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 10-13 rokov na prístelke 609 659 669 719 679 719 669 659 619 639

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 609 659 669 719 679 719 669 659 619 639

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 599 699 759 779 759 779 759 759 699 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 454,35 493,35 506,35 493,35 506,35 493,35 493,35 454,35 389,35

3. osoba na prístelke* 376,35 402,35 376,35 402,35 376,35 402,35 376,35 402,35 376,35 402,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL KLEOPATRA DREAMS BEACH  strana: 215

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc  na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 399 399 459 499 559 599 599 599 599 599 559 499 459 399 399

zľava 35% do 31.12.2017* 259,35 259,35 298,35 324,35 363,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 363,35 324,35 298,35 259,35 259,35

3. osoba na prístelke* 259,35 259,35 278,85 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 298,35 278,85 259,35 259,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018 

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v rodinnej izbe ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 659 699 759 799 799 799 799 799 759 699 659 599 499

zľava 35% do 31.12.2017* 428,35 454,35 493,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 428,35 389,35 324,35

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

1. dieťa 2-17 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-17 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

2. dieťa 0-2 rokov na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v rodinnej izbe ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 999 1059 999 1059 999 999 899 799

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 649,35 688,35 649,35 688,35 649,35 649,35 584,35 519,35

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

1. dieťa 2-17 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-17 rokov na prístelke 309 329 309 329 309 329 309 329 309 329

2. dieťa 0-2 rokov na prístelke 149 159 149 159 149 159 149 159 149 159

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL VICTORy RESORT  strana: 217

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v rodinnej izbe ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 499 599 659 699 759 799 799 799 799 799 759 699 659 599 499

zľava 35% do 31.12.2017* 324,35 389,35 428,35 454,35 493,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 428,35 389,35 324,35

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

1. dieťa 2-17 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-17 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

2. dieťa 0-2 rokov na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018

ZĽAVA>>
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10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1299 1399 1499 1399 1499 1399 1399 1299 1199

zľava 35% do 31.12.2017* 779,35 844,35 909,35 974,35 909,35 974,35 909,35 909,35 844,35 779,35

3. osoba na prístelke* 642,85 694,85 642,85 694,85 642,85 694,85 642,85 694,85 642,85 694,85

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ALI BEy CLUB MANAVGAT  strana: 218 - 219

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 899 999 1059 1099 1099 1099 1099 1099 999 959 899 799 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 519,35 584,35 649,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 623,35 584,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 454,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 454,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018 

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1059 1099 1099 1099 1099 1099 999 959 899 799 699

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 623,35 584,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 959 999 999 999 999 999 959 899 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 519,35 584,35 623,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 623,35 584,35 519,35 493,35 454,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 rokov na prístelke zadarmo

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1199 1399 1299 1399 1299 1199 1099 999

zľava 35% do 31.12.2017* 649,35 714,35 779,35 909,35 844,35 909,35 844,35 779,35 714,35 649,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 rokov na prístelke zadarmo

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL VONRESORT GOLDEN BEACH  strana: 222 - 223 

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 899 959 999 999 999 999 999 959 899 799 759 699

zľava 35% do 31.12.2017* 454,35 493,35 519,35 584,35 623,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 623,35 584,35 519,35 493,35 454,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 rokov na prístelke zadarmo

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 659 699 759 799 799 799 799 799 799 759 699 659 599

zľava 35% do 31.12.2017* 428,35 454,35 493,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 428,35 389,35

3. osoba na prístelke* 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 389,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1059 1099 1059 1099 1059 1059 999 899

zľava 35% do 31.12.2017* 584,35 649,35 688,35 714,35 688,35 714,35 688,35 688,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 538,85 577,85 538,85 577,85 538,85 577,85 538,85 577,85 538,85 577,85

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 389 419 389 419 389 419 389 419 389 419

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL SULTAN Of DREAMS  strana: 220 - 221

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 659 699 759 799 799 799 799 799 799 759 699 659 599

zľava 35% do 31.12.2017* 389,35 428,35 454,35 493,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 428,35 389,35

3. osoba na prístelke* 389,35 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 389,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v deluxe izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1999 2099 2199 2299 2199 2299 2199 2199 2099 1999

zľava 35% do 31.12.2017* 1299,35 1364,35 1429,35 1494,35 1429,35 1494,35 1429,35 1429,35 1364,35 1299,35

3. osoba na prístelke* 967,85 1052,35 967,85 1052,35 967,85 1052,35 967,85 1052,35 967,85 1052,35

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 749 799 749 799 749 799 749 799 749 799

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ALI BEy RESORT SIDE  strana: 224 - 225

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v deluxe izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1299 1399 1499 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1499 1399 1299 1199

zľava 35% do 31.12.2017* 779,35 844,35 909,35 974,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 1039,35 974,35 909,35 844,35 779,35

3. osoba na prístelke* 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85 720,85

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>



250  I  Turecko/Turecká riviéra

Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí

HOTEL KAMELyA K CLUB  strana: 226-227

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1159 1159 1249 1269 1309 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1269 1269 1269 1159

zľava 50% do 31.12.2017* 579,5 579,5 624,5 634,5 654,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 634,5 634,5 634,5 579,5

3. osoba na prístelke* 454,5 454,5 484,5 489,5 504,5 509,5 509,5 509,5 509,5 509,5 509,5 489,5 489,5 489,5 454,5

4. osoba na prístelke* 369,5 374,5 394,5 399,5 409,5 414,5 414,5 414,5 414,5 414,5 414,5 399,5 399,5 399,5 374,5

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 539 539 579 589 599 609 609 609 609 609 609 589 589 589 539

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018 

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1209 1269 1279 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1289 1269 1269 1209

zľava 50% do 31.12.2017* 604,5 634,5 639,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 644,5 634,5 634,5 604,5

3. osoba na prístelke* 469,5 489,5 494,5 509,5 509,5 509,5 509,5 509,5 509,5 499,5 489,5 489,5 469,5

4. osoba na prístelke* 384,5 399,5 404,5 414,5 414,5 414,5 414,5 414,5 414,5 404,5 399,5 399,5 384,5

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 559 589 589 609 609 609 609 609 609 589 589 589 559

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1139 1179 1209 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1269 1179 1179 1159

zľava 47% do 31.12.2017* 603,67 624,87 640,77 683,17 683,17 683,17 683,17 683,17 683,17 672,57 624,87 624,87 614,27

3. osoba na prístelke* 471,17 481,77 492,37 524,17 524,17 524,17 524,17 524,17 524,17 518,87 481,77 481,77 476,47

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1469 1649 1609 1849 1709 1849 1709 1739 1549 1609

zľava 47% do 31.12.2017* 778,57 873,97 852,77 979,97 905,77 979,97 905,77 921,67 820,97 852,77

3. osoba na prístelke* 593,07 656,67 646,07 730,87 677,87 730,87 677,87 688,47 619,57 646,07

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MELAS HOLIDAy VILLAGE  strana: 229

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1119 1119 1159 1179 1259 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1219 1179 1179 1139

zľava 47% do 31.12.2017* 593,07 593,07 614,27 624,87 667,27 683,17 683,17 683,17 683,17 683,17 683,17 646,07 624,87 624,87 603,67

3. osoba na prístelke* 460,57 460,57 476,47 481,77 513,57 524,17 524,17 524,17 524,17 524,17 524,17 502,97 481,77 481,77 471,17

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018 

ZĽAVA>>

Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1219 1249 1249 1269 1309 1309 1309 1309 1309 1299 1249 1249 1249

zľava 47% do 31.12.2017* 646,07 661,97 661,97 672,57 693,77 693,77 693,77 693,77 693,77 688,47 661,97 661,97 661,97

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1599 1769 1649 1859 1739 1889 1739 1819 1649 1779

zľava 47% do 31.12.2017* 847,47 937,57 873,97 985,27 921,67 1001,17 921,67 964,07 873,97 942,87

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL MELAS RESORT  strana: 228

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc  na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1209 1209 1239 1249 1249 1289 1309 1309 1309 1309 1309 1269 1249 1249 1249

zľava 47% do 31.12.2017* 640,77 640,77 656,67 661,97 661,97 683,17 693,77 693,77 693,77 693,77 693,77 672,57 661,97 661,97 661,97

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018 

ZĽAVA>>
7 

nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september
20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1399 1399 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1499 1399 1399 1399

zľava 50% do 31.12.2017* 699,5 699,5 699,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 749,5 699,5 699,5 699,5

3. osoba na prístelke* 534,5 534,5 534,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 569,5 534,5 534,5 534,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 639 639 639 699 699 699 699 699 699 669 639 639 639

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1869 2029 1919 2299 2119 2299 2119 2079 1869 1989

zľava 50% do 31.12.2017* 934,5 1014,5 959,5 1149,5 1059,5 1149,5 1059,5 1039,5 934,5 994,5

3. osoba na prístelke* 699,5 754,5 719,5 854,5 789,5 854,5 789,5 774,5 699,5 744,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 809 869 829 979 909 979 909 889 809 859

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ROyAL TAJ MAHAL  strana: 230

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1399 1399 1399 1479 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1429 1399 1399 1399

zľava 50% do 31.12.2017* 699,5 699,5 699,5 699,5 739,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 714,5 699,5 699,5 699,5

3. osoba na prístelke* 534,5 534,5 534,5 534,5 564,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 544,5 534,5 534,5 534,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 629 639 639 639 659 699 699 699 699 699 699 639 639 639 639

Pozn. odlety z Košíc až od 16.6.2018

ZĽAVA>>

Turecko/Turecká riviéra  I  251

10/11 
nocí

Termíny odletov t Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1529 1789 1709 1909 1759 1909 1759 1829 1679 1659

zľava 50% do 31.12.2017* 764,5 894,5 854,5 954,5 879,5 954,5 879,5 914,5 839,5 829,5

3. osoba na prístelke* 579,5 674,5 644,5 714,5 664,5 714,5 664,5 684,5 634,5 629,5

4. osoba na prístelke* 464,5 534,5 514,5 564,5 524,5 564,5 524,5 544,5 504,5 499,5

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 679 779 749 829 769 829 769 799 739 729

ZĽAVA>>



Cenníky - Turecká riviéra Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1399 1399 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1499 1399 1399 1399

zľava 50% do 31.12.2017* 699,5 699,5 699,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 749,5 699,5 699,5 699,5

3. osoba na prístelke* 534,5 534,5 534,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 569,5 534,5 534,5 534,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 639 639 639 699 699 699 699 699 699 669 639 639 639

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1869 2029 1919 2299 2119 2299 2119 2079 1869 1989

zľava 50% do 31.12.2017* 934,5 1014,5 959,5 1149,5 1059,5 1149,5 1059,5 1039,5 934,5 994,5

3. osoba na prístelke* 699,5 754,5 719,5 854,5 789,5 854,5 789,5 774,5 699,5 744,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 809 869 829 979 909 979 909 889 809 859

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ROyAL DRAGON  strana: 231

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1399 1399 1399 1479 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1429 1399 1399 1399

zľava 50% do 31.12.2017* 699,5 699,5 699,5 699,5 739,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 714,5 699,5 699,5 699,5

3. osoba na prístelke* 534,5 534,5 534,5 534,5 564,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 544,5 534,5 534,5 534,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 629 639 639 639 659 699 699 699 699 699 699 639 639 639 639

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1329 1349 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1379 1289 1289 1189

zľava 47% do 31.12.2017* 704,37 714,97 762,67 762,67 762,67 762,67 762,67 762,67 762,67 730,87 683,17 683,17 630,17

3. osoba na prístelke* 545,37 550,67 587,77 587,77 587,77 587,77 587,77 587,77 587,77 561,27 529,47 529,47 492,37

1. a 2. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1779 1919 1929 2099 1929 2099 1929 1899 1709 1599

zľava 47% do 31.12.2017* 942,87 1017,07 1022,37 1112,47 1022,37 1112,47 1022,37 1006,47 905,77 847,47

3. osoba na prístelke* 709,67 762,67 767,97 826,27 767,97 826,27 767,97 752,07 683,17 646,07

1. a 2. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL LIMAK ATLANTIS DE LUXE RESORT  strana: 233

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1289 1329 1329 1399 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1309 1289 1289 1119

zľava 47% do 31.12.2017* 683,17 704,37 704,37 741,47 762,67 762,67 762,67 762,67 762,67 762,67 762,67 693,77 683,17 683,17 593,07

3. osoba na prístelke* 529,47 545,37 545,37 566,57 587,77 587,77 587,77 587,77 587,77 587,77 587,77 534,77 529,47 529,47 460,57

1. a 2. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy  na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s bočným výhľadom na more s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1409 1409 1409 1409 1419 1429 1429 1429 1429 1409 1409 1409 1409

zľava 45% do 31.12.2017* 774,95 774,95 774,95 774,95 780,45 785,95 785,95 785,95 785,95 774,95 774,95 774,95 774,95

3. osoba na prístelke* 593,45 593,45 593,45 593,45 598,95 604,45 604,45 604,45 598,95 593,45 593,45 593,45 593,45

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s bočným výhľadom na more s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1769 2039 1889 2049 1919 2079 1899 2039 1889 2039

zľava 45% do 31.12.2017* 972,95 1121,45 1038,95 1126,95 1055,45 1143,45 1044,45 1121,45 1038,95 1121,45

3. osoba na prístelke* 736,45 840,95 780,45 840,95 791,45 851,95 785,95 840,95 780,45 840,95

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL SENSIMAR SIDE  strana: 232

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s bočným výhľadom na more s all 
inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1309 1349 1409 1409 1409 1409 1429 1429 1429 1429 1419 1409 1409 1409 1409

zľava 45% do 31.12.2017* 719,95 741,95 774,95 774,95 774,95 774,95 785,95 785,95 785,95 785,95 780,45 774,95 774,95 774,95 774,95

3. osoba na prístelke* 554,95 571,45 593,45 593,45 593,45 593,45 598,95 604,45 604,45 604,45 598,95 593,45 593,45 593,45 593,45

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1469 1529 1559 1619 1619 1619 1649 1729 1729 1699 1619 1529 1309

zľava 50% do 31.12.2017* 734,5 764,5 779,5 809,5 809,5 809,5 824,5 864,5 864,5 849,5 809,5 764,5 654,5

3. osoba na prístelke* 559,5 584,5 589,5 614,5 614,5 614,5 624,5 654,5 654,5 639,5 614,5 584,5 504,5

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 0-2 roky zadarmo

2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 659 689 689 719 719 719 729 759 759 749 719 689 599

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL SUSESI LUXURy RESORT  strana: 234

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1439 1439 1509 1529 1589 1619 1619 1619 1699 1729 1729 1649 1619 1399 1309

zľava 50% do 31.12.2017* 719,5 719,5 754,5 764,5 794,5 809,5 809,5 809,5 849,5 864,5 864,5 824,5 809,5 699,5 654,5

3. osoba na prístelke* 554,5 554,5 574,5 584,5 604,5 614,5 614,5 614,5 639,5 654,5 654,5 624,5 614,5 534,5 504,5

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 0-2 roky zadarmo

2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 649 649 679 689 709 719 719 719 749 759 759 729 719 639 599

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

252  I  Turecko/Turecká riviéra Turecko/Turecká riviéra  I  253

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v deluxe izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1929 2199 2109 2369 2179 2499 2339 2419 2009 1889

zľava 50% do 31.12.2017* 964,5 1099,5 1054,5 1184,5 1089,5 1249,5 1169,5 1209,5 1004,5 944,5

3. osoba na prístelke* 724,5 814,5 784,5 879,5 809,5 919,5 864,5 894,5 749,5 709,5

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 0-2 roky zadarmo

2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 839 939 899 999 929 1049 989 1019 869 819

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>



7 
nocí

HOTEL MAXX ROyAL BELEK GOLf RESORT  strana: 235

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej suite s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 3159 3389 3389 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3189 3069 3069 2739

zľava 42% do 31.12.2017* 1832,22 1965,62 1965,62 2284,62 2284,62 2284,62 2284,62 2284,62 2284,622284,622284,62 1849,62 1780,02 1780,02 1588,62

3. osoba na prístelke* 1339,22 1437,82 1437,82 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1350,82 1304,42 1304,42 1165,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 1269 1369 1369 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1289 1239 1239 1119

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej suite s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 3389 3709 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3569 3069 3069 2879

zľava 42% do 31.12.2017* 1965,62 2151,22 2284,62 2284,62 2284,62 2284,62 2284,62 2284,62 2284,62 2070,02 1780,02 1780,02 1669,82

3. osoba na prístelke* 1437,82 1565,42 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1658,22 1507,42 1304,42 1304,42 1223,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 1369 1479 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1429 1239 1239 1169

ZĽAVA>>

Cenníky - Turecká riviéra Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí

HOTEL CALISTA LUXURy RESORT  strana: 237

Termíny odletov z Bratislavy  a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2189 2189 2199 2299 2299 2299 2299 2459 2459 2459 2389 2299 2299 2019 1969

zľava 50% do 31.12.2017* 1094,5 1094,5 1099,5 1149,5 1149,5 1149,5 1149,5 1229,5 1229,5 1229,5 1194,5 1149,5 1149,5 1009,5 984,5

3. osoba na prístelke* 814,5 814,5 819,5 854,5 854,5 854,5 854,5 909,5 909,5 909,5 884,5 854,5 854,5 754,5 739,5

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 929 929 939 979 979 979 979 1039 1039 1039 1009 979 979 869 849

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2189 2269 2299 2299 2299 2389 2459 2459 2459 2299 2299 2159 1969

zľava 50% do 31.12.2017* 1094,5 1134,5 1149,5 1149,5 1149,5 1194,5 1229,5 1229,5 1229,5 1149,5 1149,5 1079,5 984,5

3. osoba na prístelke* 814,5 839,5 854,5 854,5 854,5 884,5 909,5 909,5 909,5 854,5 854,5 804,5 739,5

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 929 959 979 979 979 1009 1039 1039 1039 979 979 919 849

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2999 3329 3149 3439 3289 3699 3339 3439 2919 2919

zľava 50% do 31.12.2017* 1499,5 1664,5 1574,5 1719,5 1644,5 1849,5 1669,5 1719,5 1459,5 1459,5

3. osoba na prístelke* 1099,5 1214,5 1154,5 1254,5 1204,5 1344,5 1219,5 1254,5 1069,5 1069,5

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 1239 1359 1299 1409 1349 1499 1369 1409 1209 1209

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL REGNUM CARyA GOLf & SPA RESORT  strana: 236

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2129 2289 2409 2499 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2549 2409 2409 2249 2129

zľava 47% do 31.12.2017* 1128,37 1213,17 1276,77 1324,47 1361,57 1361,57 1361,57 1361,57 1361,57 1361,57 1350,97 1276,77 1276,77 1191,97 1128,37

3. osoba na prístelke* 842,17 900,47 942,87 979,97 1006,47 1006,47 1006,47 1006,47 1006,47 1006,47 995,87 942,87 942,87 884,57 842,17

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 769 819 859 889 909 909 909 909 909 909 899 859 859 809 779

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2409 2429 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2569 2459 2409 2369 2129

zľava 47% do 31.12.2017* 1276,77 1287,37 1361,57 1361,57 1361,57 1361,57 1361,57 1361,57 1361,57 1303,27 1276,77 1255,57 1128,37

3. osoba na prístelke* 942,87 953,47 1006,47 1006,47 1006,47 1006,47 1006,47 1006,47 1006,47 964,07 942,87 932,27 842,17

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 859 869 909 909 909 909 909 909 909 869 859 849 779

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 3039 3609 3539 3869 3539 3869 3539 3609 3189 3149

zľava 47% do 31.12.2017* 1610,67 1912,77 1875,67 2050,57 1875,67 2050,57 1875,67 1912,77 1690,17 1668,97

3. osoba na prístelke* 1176,07 1393,37 1366,87 1488,77 1366,87 1488,77 1366,87 1393,37 1234,37 1218,47

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 1049 1229 1209 1299 1209 1299 1209 1229 1099 1089

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL ROyAL HOLIDAy PALACE  strana: 238

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1579 1579 1579 1579 1649 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1599 1579 1579 1579

zľava 50% do 31.12.2017* 789,5 789,5 789,5 789,5 824,5 874,5 874,5 874,5 874,5 874,5 874,5 799,5 789,5 789,5 789,5

3. osoba na prístelke* 599,5 599,5 599,5 599,5 624,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 609,5 599,5 599,5 599,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 699 699 699 699 729 769 769 769 769 769 769 709 699 699 699

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1579 1579 1579 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1679 1579 1579 1579

zľava 50% do 31.12.2017* 789,5 789,5 789,5 874,5 874,5 874,5 874,5 874,5 874,5 839,5 789,5 789,5 789,5

3. osoba na prístelke* 599,5 599,5 599,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 659,5 634,5 599,5 599,5 599,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 699 699 699 769 769 769 769 769 769 739 699 699 699

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v superior izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2119 2299 2169 2579 2369 2579 2369 2349 2119 2259

zľava 50% do 31.12.2017* 1059,5 1149,5 1084,5 1289,5 1184,5 1289,5 1184,5 1174,5 1059,5 1129,5

3. osoba na prístelke* 789,5 854,5 809,5 949,5 879,5 949,5 879,5 869,5 789,5 839,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 909 979 929 1079 999 1079 999 999 909 959

ZĽAVA>>

254  I  Turecko/Turecká riviéra Turecko/Turecká riviéra  I  255

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej suite s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 4619 5399 5499 6019 5499 6019 5499 4889 4249 4169

zľava 42% do 31.12.2017* 2679,02 3131,42 3189,42 3491,02 3189,42 3491,02 3189,42 2835,62 2464,42 2418,02

3. osoba na prístelke* 1936,62 2249,82 2296,22 2505,02 2296,22 2505,02 2296,22 2046,82 1785,82 1751,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 1819 2109 2149 2339 2149 2339 2149 1919 1679 1659

ZĽAVA>>



Cenníky - Turecká riviéra Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí

HOTEL ROyAL SEGINUS  strana: 239

Termíny odletov z Bratislavy a  Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1399 1399 1399 1479 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1429 1399 1399 1399

zľava 50% do 31.12.2017* 699,5 699,5 699,5 699,5 739,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 714,5 699,5 699,5 699,5

3. osoba na prístelke* 534,5 534,5 534,5 534,5 564,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 544,5 534,5 534,5 534,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 629 639 639 639 659 699 699 699 699 699 699 639 639 639 639

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1399 1399 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1499 1399 1399 1399

zľava 50% do 31.12.2017* 699,5 699,5 699,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 789,5 749,5 699,5 699,5 699,5

3. osoba na prístelke* 534,5 534,5 534,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 569,5 534,5 534,5 534,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 639 639 639 699 699 699 699 699 699 669 639 639 639

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej superior izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1869 2029 1919 2299 2119 2299 2119 2079 1869 1989

zľava 50% do 31.12.2017* 934,5 1014,5 959,5 1149,5 1059,5 1149,5 1059,5 1039,5 934,5 994,5

3. osoba na prístelke* 699,5 754,5 719,5 854,5 789,5 854,5 789,5 774,5 699,5 744,5

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 809 869 829 979 909 979 909 889 809 859

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL DELPHIN BE GRAND  strana: 241

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe Be Trendy s ultra all 
inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1869 1869 1869 1869 1909 2009 2009 2009 2009 2009 2009 1889 1869 1869 1869

zľava 52% do 31.12.2017* 897,12 897,12 897,12 897,12 916,32 964,32 964,32 964,32 964,32 964,32 964,32 906,72 897,12 897,12 897,12

3. osoba na prístelke* 676,32 676,32 676,32 676,32 685,92 724,32 724,32 724,32 724,32 724,32 724,32 681,12 676,32 676,32 676,32

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 809 809 809 809 829 869 869 869 869 869 869 819 809 809 809

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 809 809 809 809 829 869 869 869 869 869 869 819 809 809 809

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Be Trendy s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1869 1869 1869 1989 2009 2009 2009 2009 2009 1949 1869 1869 1869

zľava 52% do 31.12.2017* 897,12 897,12 897,12 954,72 964,32 964,32 964,32 964,32 964,32 935,52 897,12 897,12 897,12

3. osoba na prístelke* 676,32 676,32 676,32 714,72 724,32 724,32 724,32 724,32 724,32 700,32 676,32 676,32 676,32

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 809 809 809 859 869 869 869 869 869 839 809 809 809

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 809 809 809 859 869 869 869 869 869 839 809 809 809

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Be Trendy s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2539 2769 2559 2989 2749 2989 2749 2809 2539 2729

zľava 52% do 31.12.2017* 1218,72 1329,12 1228,32 1434,72 1319,52 1434,72 1319,52 1348,32 1218,72 1309,92

3. osoba na prístelke* 901,92 978,72 906,72 1050,72 969,12 1050,72 969,12 988,32 901,92 964,32

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 1069 1149 1079 1239 1139 1239 1139 1169 1069 1139

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 1069 1149 1079 1239 1139 1239 1139 1169 1069 1139

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL DELPHIN IMPERIAL  strana: 240

Termíny odletovz Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v superior štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1889 1889 1889 1889 1929 2039 2039 2039 2039 2039 2039 1909 1889 1889 1889

zľava 52% do 31.12.2017* 906,72 906,72 906,72 906,72 925,92 978,72 978,72 978,72 978,72 978,72 978,72 916,32 906,72 906,72 906,72

3. osoba na prístelke* 681,12 681,12 681,12 681,12 695,52 729,12 729,12 729,12 729,12 729,12 729,12 690,72 681,12 681,12 681,12

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 819 819 819 819 839 879 879 879 879 879 879 829 819 819 819

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 809 809 809 809 829 869 869 869 869 869 869 819 809 809 809

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletovz Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v superior štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1889 1889 1889 2019 2039 2039 2039 2039 2039 1969 1889 1889 1889

zľava 52% do 31.12.2017* 906,72 906,72 906,72 969,12 978,72 978,72 978,72 978,72 978,72 945,12 906,72 906,72 906,72

3. osoba na prístelke* 681,12 681,12 681,12 724,32 729,12 729,12 729,12 729,12 729,12 709,92 681,12 681,12 681,12

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 819 819 819 869 879 879 879 879 879 849 819 819 819

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 809 809 809 859 869 869 869 869 869 849 809 809 809

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v superior štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2569 2799 2589 3019 2779 3019 2779 2839 2569 2759

zľava 52% do 31.12.2017* 1233,12 1343,52 1242,72 1449,12 1333,92 1449,12 1333,92 1362,72 1233,12 1324,32

3. osoba na prístelke* 911,52 988,32 916,32 1065,12 978,72 1065,12 978,72 1002,72 911,52 973,92

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 1079 1159 1079 1249 1149 1249 1149 1179 1079 1149

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 1069 1149 1079 1239 1149 1239 1149 1169 1069 1139

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL DELPHIN PALACE  strana: 242

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1649 1649 1649 1649 1689 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1669 1649 1649 1649

zľava 52% do 31.12.2017* 791,52 791,52 791,52 791,52 810,72 849,12 849,12 849,12 849,12 849,12 849,12 801,12 791,52 791,52 791,52

3. osoba na prístelke* 599,52 599,52 599,52 599,52 613,92 642,72 642,72 642,72 642,72 642,72 642,72 604,32 599,52 599,52 599,52

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 10-15 rokov na prístelke 729 729 729 729 739 779 779 779 779 779 779 739 729 729 729

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 719 719 719 719 739 769 769 769 769 769 769 729 719 719 719

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1649 1649 1649 1759 1769 1769 1769 1769 1769 1719 1649 1649 1649

zľava 52% do 31.12.2017* 791,52 791,52 791,52 844,32 849,12 849,12 849,12 849,12 849,12 825,12 791,52 791,52 791,52

3. osoba na prístelke* 599,52 599,52 599,52 633,12 642,72 642,72 642,72 642,72 642,72 623,52 599,52 599,52 599,52

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 10-15 rokov na prístelke 729 729 729 769 779 779 779 779 779 759 729 729 729

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 719 719 719 759 769 769 769 769 769 749 719 719 719

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2229 2419 2249 2609 2399 2609 2399 2459 2229 2379

zľava 52% do 31.12.2017* 1069,92 1161,12 1079,52 1252,32 1151,52 1252,32 1151,52 1180,32 1069,92 1141,92

3. osoba na prístelke* 796,32 858,72 801,12 925,92 853,92 925,92 853,92 873,12 796,32 844,32

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 10-15 rokov na prístelke 949 1019 949 1089 1009 1089 1009 1029 949 999

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 939 1009 949 1079 1009 1079 1009 1029 939 999

ZĽAVA>>

256  I  Turecko/Turecká riviéra Turecko/Turecká riviéra  I  257



7 
nocí

HOTEL SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER  strana: 243

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1349 1349 1369 1409 1449 1499 1499 1499 1499 1499 1459 1389 1349 1269 1159

zľava 49% do 31.12.2017* 687,99 687,99 698,19 718,59 738,99 764,49 764,49 764,49 764,49 764,49 744,09 708,39 687,99 647,19 591,09

3. osoba na prístelke* 529,89 529,89 540,09 550,29 565,59 580,89 580,89 580,89 580,89 580,89 570,69 545,19 529,89 499,29 463,59

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1349 1409 1409 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1409 1349 1349 1159

zľava 49% do 31.12.2017* 687,99 718,59 718,59 764,49 764,49 764,49 764,49 764,49 764,49 718,59 687,99 687,99 591,09

3. osoba na prístelke* 529,89 550,29 550,29 580,89 580,89 580,89 580,89 580,89 580,89 550,29 529,89 529,89 463,59

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1789 1999 1909 2179 2009 2179 1989 1999 1739 1649

zľava 49% do 31.12.2017* 912,39 1019,49 973,59 1111,29 1024,59 1111,29 1014,39 1019,49 886,89 840,99

3. osoba na prístelke* 687,99 759,39 728,79 825,69 764,49 825,69 759,39 759,39 667,59 636,99

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 0-2 roky na prístelke zadarmo

ZĽAVA>>

Cenníky - Turecká riviéra Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí

HOTEL SHERWOOD GREENWOOD RESORT  strana: 245

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe v bungalove s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 789 789 819 849 889 959 959 959 959 959 909 829 789 779 759

zľava 45% do 31.12.2017* 433,95 433,95 450,45 466,95 488,95 527,45 527,45 527,45 527,45 527,45 499,95 455,95 433,95 428,45 417,45

3. osoba na prístelke* 356,95 356,95 367,95 378,95 395,45 422,95 422,95 422,95 422,95 422,95 400,95 373,45 356,95 351,45 345,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 399 399 409 419 439 469 469 469 469 469 449 419 399 399 389

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe v bungalove s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 789 849 849 959 959 959 959 959 959 849 799 789 759

zľava 45% do 31.12.2017* 433,95 466,95 466,95 527,45 527,45 527,45 527,45 527,45 527,45 466,95 439,45 433,95 417,45

3. osoba na prístelke* 356,95 378,95 378,95 422,95 422,95 422,95 422,95 422,95 422,95 378,95 362,45 356,95 345,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 399 419 419 469 469 469 469 469 469 419 409 399 389

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe v bungalove s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1119 1109 1329 1229 1329 1199 1119 989 1019

zľava 45% do 31.12.2017* 549,45 615,45 609,95 730,95 675,95 730,95 659,45 615,45 543,95 560,45

3. osoba na prístelke* 439,45 483,45 483,45 565,95 527,45 565,95 516,45 483,45 433,95 444,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-3 roky na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 479 529 519 609 569 609 559 529 479 489

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEL KARMIR RESORT  strana: 244

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí jún júl august september
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.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 969 1069 1069 1069 1069 1129 1149 1149 1149 1149 1149 1089 1069 1069 869

zľava 50% do 31.12.2017* 484,5 534,5 534,5 534,5 534,5 564,5 574,5 574,5 574,5 574,5 574,5 544,5 534,5 534,5 434,5

3. osoba na prístelke* 384,5 419,5 419,5 419,5 419,5 439,5 449,5 449,5 449,5 449,5 449,5 429,5 419,5 419,5 349,5

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-10 rokov na prístelke 469 509 509 509 509 529 539 539 539 539 539 519 509 509 439

Pozn. Odlety z Košíc až od 16.06.2018

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí jún júl august september

20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 25.07. 01.08. 08.08. 15.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1069 1069 1069 1089 1149 1149 1149 1149 1149 1129 1069 1069 959

zľava 50% do 31.12.2017* 534,5 534,5 534,5 544,5 574,5 574,5 574,5 574,5 574,5 564,5 534,5 534,5 479,5

3. osoba na prístelke* 419,5 419,5 419,5 429,5 449,5 449,5 449,5 449,5 449,5 439,5 419,5 419,5 379,5

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-10 rokov na prístelke 509 509 509 519 539 539 539 539 539 529 509 509 469

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy/Košíc/Sliača/Popradu na 10/11 nocí jún júl august september
12.06. 22.06. 03.07. 13.07. 24.07. 03.08. 14.08. 24.08. 04.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1359 1509 1399 1599 1509 1629 1509 1539 1399 1229

zľava 50% do 31.12.2017* 679,5 754,5 699,5 799,5 754,5 814,5 754,5 769,5 699,5 614,5

3. osoba na prístelke* 524,5 574,5 534,5 604,5 574,5 619,5 574,5 584,5 534,5 474,5

1. dieťa 0-2 roky zadarmo

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 7-10 rokov na prístelke 619 679 639 709 679 719 679 689 639 569

ZĽAVA>>
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Poloha: Luxusný hotelový komplex s jedinečnou ar-
chitektúrou zaradený do prestížnej hotelovej siete RIU je 
postavený iba 7 km od hlavného mesta Sal Rei, priamo pri 
nádhernej širokej pláži pokrytej jemným bielym pieskom a 
pozvoľným vstupom do mora.

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

VybaVenie: hlavná reštaurácia s terasou • tematické reštaurácie • lobby bar 
• bar pri bazéne • Plaza bar • bar v bazéne • Lambada bar • nočný klub • nákupná 
pasáž • bezplatné Wi-Fi pripojenie v lobby • internetový kútik* • priestranný von-
kajší bazén s ležadlami • vírivka • volejbalové ihrisko • 2 tenisové kurty s tvrdým 
povrchom • vodné bicykle • fitnescentrum • SPA centrum • bezplatný plážový servis 
• centrum vodných športov a potápania • možnosť zapožičať si výstroj na šnorchlo-
vanie • bezplatná úvodná hodina potápania

UbytoVanie: priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • rodinné 
izby • kúpeľňa s WC a sušičom na vlasy • stropný ventilátor • centrálna klimatizácia 
• SAT TV • telefón • trezor • chladnička • balkón • terasa

Pre deti: detské ihrisko • detský bazén • detský klub Riu Land

* - služba za poplatok

cenník str. 265

uLTRA ALL inCLuSiVe 

Kapverdské ostrovy I Boa Vista

/ / /
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VybaVenie: hlavná reštaurácia s terasou • tematické reštaurácie • lobby s 
bezplatným Wi-Fi pripojením • internetový kútik* • bar pri bazéne • plaza bar • bar 
priamo v bazéne • lobby bar • nočný klub • nákupná pasáž • salón krásy • bazén so 
sladkou vodou • vírivka • 3 bazény s morskou vodou • 2 tenisové kurty s tvrdým po-
vrchom • multifunkčné športové ihrisko • stolný tenis • plážový volejbal • aquagym • 
SPA centrum • fitnescentrum • bezplatný plážový servis • centrum vodných športov 
• hobby klub* • medzinárodný animačný tím

UbytoVanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek pre deti • priestranné 
rodinné izby • kúpeľňa s WC a sušičom na vlasy • centrálna klimatizácia • stropný 
ventilátor • minichladnička • SAT TV • trezor • balkón alebo terasa

Pre deti: 2 detské bazény • detské ihrisko • detský klub Riu Land

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /

 

Ultra all inclUsiVe 

cenník str. 265

Poloha: Luxusný hotelový komplex zaradený do 
prestížnej hotelovej siete RIU sa nachádza priamo pri 
unikátnej pláži s jemným bielym pieskom. Hlavné mesto 
ostrova Sal Rei je od hotela vzdialené 32 km.

Kapverdské ostrovy I Boa Vista
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Poloha: Moderný novozrekonštruovaný hotel sa 
nachádza priamo pri fascinujúcej pláži s jemným bielym 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora. Je zaradený do 
prestížnej hotelovej siete Riu. exkluzívny hotelový kom-
plex je vzdialený 1,5 km od mesta Santa Maria a 15 km od 
medzinárodného letiska.

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

VybaVenie: hlavná reštaurácia s terasou • à la carte reštaurácie s medziná-
rodnou kuchyňou • lobby bar • bar pri bazéne • Plaza bar • bar v bazéne • bar na 
pláži • nočný klub (v susednom hoteli ClubHotel Riu Funana) • 2 vonkajšie bazény 
s ležadlami • vírivka • nákupná pasáž • kaderníctvo* • bezplatné Wi-Fi pripojenie v 
priestoroch lobby • ateliér (v susednom hoteli ClubHotel Riu Funana) • SPA centrum 
a fitnescentrum len pre osoby nad 18 r. • plážový volejbal • bezplatný plážový servis 
• centrum vodných športov a potápania • medzinárodný animačný tím

UbytoVanie: komfortné 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • rodinné 
izby • kúpeľňa s WC a sušičom na vlasy • stropný ventilátor • centrálna klimatizácia 
• SAT TV • telefón • bezplatné Wi-Fi pripojenie • trezor • chladnička • vybrané druhy 
alkoholu • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa

Pre deti: samostatný detský bazén • detské ihrisko

* - služba za poplatok

uLTRA ALL inCLuSiVe 

Kapverdské ostrovy I SAL

/ / /
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10/11 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl CluBHOTEl RIu KARAMBOA  strana: 262

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí
jún júl august

21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1379 1489 1599 1489 1599 1489 1379

zľava 30% do 24.12.2017* 965,30 1042,30 1119,30 1042,30 1119,30 1042,30 965,30

3. osoba na prístelke 1299 1369 1469 1369 1469 1369 1299

3. osoba na prístelke* 909,30 958,30 1028,30 958,30 1028,30 958,30 909,30

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 399 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 899 949 999 949 999 949 899

príplatok za rodinnú izbu - dospelá osoba na základnom lôžku 109 99 109 99 109 99 109

príplatok za 1lôžkovú izbu 559 509 559 509 559 509 559

HOTEl RIu PAlACE CABO VERDE  strana: 264

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí
jún júl august

21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1569 1699 1569 1699 1569 1699

zľava 25% do 24.12.2017* 1124,25 1176,75 1274,25 1176,75 1274,25 1176,75 1274,25

3. osoba na prístelke 1269 1369 1469 1369 1469 1369 1469

3. osoba na prístelke* 951,75 1026,75 1101,75 1026,75 1101,75 1026,75 1101,75

1. a 2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 649 679 729 679 729 679 729

príplatok za rodinnú izbu - dospelá osoba na základnom lôžku 99 89 99 89 99 89 99

príplatok za suite - dospelá osoba na základnom lôžku 129 119 129 119 129 119 129

príplatok za 1lôžkovú izbu 499 459 499 459 499 459 499

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Kapverdy
Cenníky Kapverdy (Riu Karamboa a Riu Touareg)
CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava -  Boa Vista – Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet 
nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z. • animácie Klubu leto

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 299 euR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 45 euR/

dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 3,50 euR/osoba/deň • víza 25 euR/osoba • miestna turistická daň cca 2 euR/osoba/noc (splatná 

na mieste) • ďalšie fakultatívne služby

Cenníky Kapverdy (Riu Palace Cabo Verde)
CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava -  Sal – Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet nocí 
• stravovanie podľa výberu • služby delegáta v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z.

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 299 euR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 45 euR/

dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 3,50 euR/osoba/deň • víza 25 euR/osoba • miestna turistická daň cca 2 euR/osoba/noc (splatná 

na mieste) • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* uvedená zľava je najvyššia možná first minute zľava, akú môže klient dosiahnuť do 24.12.2017. Zľavy od 25.12.2017 nájdete na webovej stránke.
** Zájazd je zabezpečovaný v spolupráci s inou cestovnou kanceláriou.

cenník str. 265

10/11 
nocí

HOTEl RIu TOuAREG  strana: 263

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí
jún júl august

21.06. 02.07. 12.07. 23.07. 02.08. 13.08. 23.08.

Počet nocí v štandardnej izbe s ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1379 1489 1599 1489 1599 1489 1379

zľava 30% do 24.12.2017* 965,30 1042,30 1119,30 1042,30 1119,30 1042,30 965,30

3. osoba na prístelke 1299 1369 1469 1369 1469 1369 1299

3. osoba na prístelke* 909,30 958,30 1028,30 958,30 1028,30 958,30 909,30

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 399 EUR

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 899 949 999 949 999 949 999

príplatok za rodinnú izbu - dospelá osoba na základnom lôžku 109 99 109 99 109 99 109

príplatok za 1lôžkovú izbu 559 509 559 509 559 509 559

ZĽAVA>>
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Poloha: Luxusný hotelový komplex zaradený do 
prestížnej hotelovej siete Rotana je postavený priamo pri 
unikátnej nádhernej pláži s jemným bielym pieskom a po-
zvoľným vstupom do mora.

VybaVenie: hlavná reštaurácia s medzinárodnou kuchyňou • reštaurácia na 
pláži • á la carte ázijská reštaurácia • lobby bar • bar na pláži • bar pri bazéne • ob-
chody • Wi-Fi pripojenie • zmenáreň • bankomat • 2 vonkajšie priestranné bazény 
s ležadlami a slnečníkmi • amfiteáter • moderné fitnescentrum • stolný tenis • šach 
• plážový volejbal • futbal • ZEN SPA centrum s procedúrami • sauna • bezplatný 
plážový servis

UbytoVanie: elegantné klimatizované dvojlôžkové izby s prístelkou • kú-
peľňa s WC a sušičom na vlasy • SAT TV • minibar • trezor • príslušenstvo na prípra-
vu čaju a kávy • balkón

Pre deti: 2 detské bazény • detské ihrisko • miniklub

* - služba za poplatok

cenník str. 271

All iNCluSiVE 

Omán I Salalah

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

rodinná izba

/ /
/

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

apartmán

/ /
/ /
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VybaVenie: hlavná reštaurácia • reštaurácia so špecialitami stredomorskej 
kuchyne • lounge bar • bar pri bazéne • plážový bar • obchody • Wi-Fi pripojenie 
• zmenáreň • 2 vonkajšie priestranné bazény s ležadlami a slnečníkmi • 2 vírivky • 
amfiteáter • tenisový kurt • stolný tenis • plážový volejbal • moderné fitnescentrum 
• SPA centrum • bezplatný plážový servis • centrum vodných športov

UbytoVanie: moderné klimatizované dvojlôžkové izby s prístelkou • kúpeľ-
ňa s WC a sušičom na vlasy • lED TV • minibar • trezor • príslušenstvo na prípravu 
čaju a kávy

Pre deti: detské ihrisko • miniklub 

* - služba za poplatok

 

all inclUsiVe 

cenník str. 272

Poloha: Luxusný hotelový komplex, postavený v štý-
le arabskej architektúry, je situovaný priamo pri nádhernej 
pláži s bielym pieskom a pozvoľným vstupom do mora (2 
lagúny chránené mólom). Rezort je ideálnym miestom na 
strávenie nezabudnuteľnej rodinnej dovolenky. 

Omán I Salalah
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Poloha: Obľúbený rezort hotelovej siete Crowne 
Plaza je situovaný v nádhernej subtropickej záhrade, pria-
mo pri krásnej priestrannej pláži s jemným bielym pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora.

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

VybaVenie: hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia • lobby bar • bar pri ba-
zéne • sport bar • nočný klub • obchody • Wi-Fi pripojenie • zmenáreň • bankomat 
• 3 priestranné vonkajšie bazény • vírivka • 9-jamkové golfové ihrisko a odpalisko 
• bowling • biliard • squash • tenis • fitnescentrum • SPA centrum • salón krásy* • 
bezplatný plážový servis

UbytoVanie: elegantné klimatizované dvojlôžkové izby s prístelkou • kú-
peľňa s WC a sušičom na vlasy • SAT TV • minibar (v rámci all inclusive denne 
dopĺňaný vodou) • trezor • príslušenstvo na prípravu čaju a kávy • niektoré izby s 
balkónom

Pre deti: samostatný detský bazén • detské ihrisko

* - služba za poplatok

All iNCluSiVE 

Omán I Salalah

/
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CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava -  Salalah – Bratislava • transfer z letiska do hotela a späť • ubytovanie na vybraný počet 
nocí • stravovanie podľa výberu • služby delegáta v mieste pobytu • zákonné poistenie podľa zákona 281/01 Zb.z. • animácie Klubu leto (len v hoteli 
Salalah Rotana Resort a v hoteli Fanar a Residences)

CENA ZÁJAZDU NEZAHŔŇA: povinné letiskové a bezpečnostné poplatky 299 EuR/osoba nad 2 roky • povinný rezervačný poplatok 45 EuR/
dieťa do 2 rokov • komplexné cestovné poistenie 3,50 EuR/osoba/deň • víza 20 OMR/osoba • miestna turistická daň cca 2 EuR/osoba/noc (splatná 
na mieste) • ďalšie fakultatívne služby

CENY SÚ UVEDENÉ V EUR. PRÍPADNÉ ĎALŠIE FAKULTATÍVNE PRÍPLATKY A KALKULÁCIE NA INÉ TYPY IZIEB NÁJDETE NA 
WWW.FIROTOUR.SK.
* uvedená zľava je najvyššia možná first minute zľava, akú môže klient dosiahnuť do 24.12.2017. Zľavy od 25.12.2017 nájdete na webovej stránke.
** Zájazd je zabezpečovaný v spolupráci s inou cestovnou kanceláriou.
*** V platnom cestovnom pase nesmie byť pečiatka štátu izrael resp. izraelské vízum.

Cenníky - Omán 

cenník str. 273

7 
nocí

14 
nocí

7 
nocí

14 
nocí

HOTEL SALALAH ROTANA RESORT   strana: 268

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí december január február
02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1229 1229 1229 1629 1629 1279 1229 1229 1229 1279 1279 1279 1279

zľava 22% do 24.12.2017* 958,62 958,62 958,62 1270,62 1270,62 997,62 958,62 958,62 958,62 997,62 997,62 997,62 997,62

3. osoba na prístelke 1179 1179 1179 1269 1269 1199 1179 1179 1179 1199 1199 1199 1199

3. osoba na prístelke* 919,62 919,62 919,62 989,82 989,82 935,22 919,62 919,62 919,62 935,22 935,22 935,22 935,22

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na zdieľanom lôžku 399-549 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 589 589 589 659 659 589 589 589 589 589 589 589 589

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke v rodinnej izbe 589 589 589 659 659 589 589 589 589 589 589 589 589

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dospelá osoba 129

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dieťa 69

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dospelá osoba 229

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dieťa 119

Termíny odletov z Bratislavy na 14 nocí december január február
02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

dospelá osoba na základnom lôžku 2099 2099 2599 2599 2599 2199 2099 2099 2199 2199 2199 2199 2199

zľava 22% do 24.12.2017* 1637,22 1637,22 2027,22 2027,22 2027,22 1715,22 1637,22 1637,22 1715,22 1715,22 1715,22 1715,22 1715,22

3. osoba na prístelke 1869 1869 2099 2099 2099 1899 1869 1869 1899 1899 1899 1899 1899

3. osoba na prístelke* 1457,82 1457,82 1637,22 1637,22 1637,22 1481,22 1457,82 1457,82 1481,22 1481,22 1481,22 1481,22 1481,22

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na zdieľanom lôžku 449-599 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 799 799 899 899 899 799 799 799 799 799 799 799 799

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke v rodinnej izbe 799 799 899 899 899 799 799 799 799 799 799 799 799

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dospelá osoba 129

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dieťa 69

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dospelá osoba 229

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dieťa 119

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí marec apríl máj
03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1279 1279 1279 1499 1629 1279 1229 1229 1139 1139

zľava 22% do 24.12.2017* 997,62 997,62 997,62 1169,22 1270,62 997,62 958,62 958,62 888,42 888,42

3. osoba na prístelke 1199 1199 1199 1229 1269 1199 1179 1179 1049 1049

3. osoba na prístelke* 935,22 935,22 935,22 958,62 989,82 935,22 919,62 919,62 818,22 818,22

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na zdieľanom lôžku 399-549 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 589 589 589 639 659 589 589 589 589 589

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke v rodinnej izbe 589 589 589 639 659 589 589 589 589 589

Termíny odletov z Bratislavy na 14 nocí marec apríl máj
03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2199 2199 2459 2599 2599 2199 2099 2099 1949 1139

zľava 22% do 24.12.2017* 1715,22 1715,22 1918,02 2027,22 2027,22 1715,22 1637,22 1637,22 1520,22 888,42

3. osoba na prístelke 1899 1899 1999 2099 2099 1899 1869 1869 1849 1049

3. osoba na prístelke* 1481,22 1481,22 1559,22 1637,22 1637,22 1481,22 1457,82 1457,82 1442,22 818,22

1. a 2. dieťa 2-14 rokov na zdieľanom lôžku 449-599 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 799 799 849 899 899 799 799 799 799 589

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke  v rodinnej izbe 799 799 849 899 899 799 799 799 799 589

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí december január február
02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1179 1179 1179 1519 1519 1199 1179 1179 1179 1199 1199 1199 1199

zľava 22% do 24.12.2017* 919,62 919,62 919,62 1184,82 1184,82 935,22 919,62 919,62 919,62 935,22 935,22 935,22 935,22

3. osoba na prístelke 929 929 929 1049 1049 979 929 929 929 979 979 979 979

3. osoba na prístelke* 724,62 724,62 724,62 818,22 818,22 763,62 724,62 724,62 724,62 763,62 763,62 763,62 763,62

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-8 rokov na zdieľanom lôžku 399-549 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 679 679 679 759 759 679 679 679 679 679 679 679 679

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke v apartmáne 679 679 679 759 759 679 679 679 679 679 679 679 679

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dospelá osoba 129

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dieťa 69

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dospelá osoba 229

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dieťa 119

Termíny odletov z Bratislavy na 14 nocí december január február
02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

dospelá osoba na základnom lôžku 2049 2049 2549 2549 2549 2149 2049 2049 2149 2149 2149 2149 2149

zľava 22% do 24.12.2017* 1598,22 1598,22 1988,22 1988,22 1988,22 1676,22 1598,22 1598,22 1676,22 1676,22 1676,22 1676,22 1676,22

3. osoba na prístelke 1399 1399 1499 1499 1499 1439 1399 1399 1439 1439 1439 1439 1439

3. osoba na prístelke* 1091,22 1091,22 1169,22 1169,22 1169,22 1122,42 1091,22 1091,22 1122,42 1122,42 1122,42 1122,42 1122,42

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-8 rokov na zdieľanom lôžku 449-599 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 969 969 1069 1069 1069 969 969 969 969 969 969 969 969

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke v apartmáne 969 969 1069 1069 1069 969 969 969 969 969 969 969 969

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dospelá osoba 129

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dieťa 69

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dospelá osoba 229

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dieťa 119

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí marec apríl máj
03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1199 1199 1439 1519 1199 1179 1179 1059 1059

zľava 22% do 24.12.2017* 935,22 935,22 935,22 1122,42 1184,82 935,22 919,62 919,62 826,02 826,02

3. osoba na prístelke 979 979 979 1019 1049 979 929 929 859 859

3. osoba na prístelke* 763,62 763,62 763,62 794,82 818,22 763,62 724,62 724,62 670,02 670,02

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-8 rokov na zdieľanom lôžku 399-549 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 679 679 679 729 759 679 679 679 679 679

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke v apartmáne 679 679 679 729 759 679 679 679 679 679

Termíny odletov z Bratislavy na 14 nocí marec apríl máj
03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2149 2149 2349 2549 2549 2149 2049 2049 1899 1139

zľava 22% do 24.12.2017* 1676,22 1676,22 1832,22 1988,22 1988,22 1676,22 1598,22 1598,22 1481,22 888,42

3. osoba na prístelke 1439 1439 1469 1499 1499 1439 1399 1399 1349 1049

3. osoba na prístelke* 1122,42 1122,42 1145,82 1169,22 1169,22 1122,42 1091,22 1091,22 1052,22 818,22

1. dieťa 2-14 rokov a 2. dieťa 2-8 rokov na zdieľanom lôžku 449-599 EUR

1. dieťa 2-14 rokov na prístelke 969 969 999 1069 1069 969 969 969 969 589

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke v apartmáne 969 969 999 1069 1069 969 969 969 969 589

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí december január február
02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba 1349 1349 1349 1619 1619 1429 1429 1349 1349 1429 1429 1429 1429

zľava 19% do 24.12.2017* 1092,69 1092,69 1092,69 1311,39 1311,39 1157,49 1157,49 1092,69 1092,69 1157,49 1157,49 1157,49 1157,49

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 999 999 999 1099 1099 999 999 999 999 999 999 999 999

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke zadarmo, potom 399-499 EUR

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dospelá osoba 179

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dieťa 6-12 rokov 99

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dospelá osoba 239

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dieťa 6-12 rokov 119

Termíny odletov z Bratislavy na 14 nocí december január február
02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

dospelá osoba 2239 2239 2239 2689 2689 2319 2319 2239 2239 2319 2319 2319 2319

zľava 19% do 24.12.2017* 1813,59 1813,59 1813,59 2178,09 2178,09 1878,39 1878,39 1813,59 1813,59 1878,39 1878,39 1878,39 1878,39

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 1799 1799 1799 1899 1899 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke zadarmo, potom 499-599 EUR

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dospelá osoba 179

povinný príplatok za štedrovečernú galavečeru - dieťa 6-12 rokov 99

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dospelá osoba 239

povinný príplatok za silvestrovskú galavečeru - dieťa 6-12 rokov 119

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí marec apríl máj
03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba 1429 1429 1429 1619 1619 1349 1349 1349 1269 1269

zľava 19% do 24.12.2017* 1157,49 1157,49 1157,49 1311,39 1311,39 1092,69 1092,69 1092,69 1027,89 1027,89

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 999 999 999 1099 1099 999 999 999 999 999

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke zadarmo, potom 399-499 EUR

povinný príplatok za veľkonočný obed - dospelá osoba 149

povinný príplatok za veľkonočný obed - dieťa 6-12 rokov 79

Termíny odletov z Bratislavy na 14 nocí marec apríl
03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04.

Počet nocí v štandardnej izbe s all inclusive 14 14 14 14 14 14 14 14 14

dospelá osoba 2319 2319 2319 2689 2689 2239 2239 2239 2139

zľava 19% do 24.12.2017* 1878,39 1878,39 1878,39 2178,09 2178,09 1813,59 1813,59 1813,59 1732,59

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 1799 1799 1799 1899 1899 1799 1799 1799 1799

1. dieťa 2-6 rokov na prístelke zadarmo, potom 499-599 EUR

povinný príplatok za veľkonočný obed - dospelá osoba 149

povinný príplatok za veľkonočný obed - dieťa 6-12 rokov 79

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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Spojené arabské emiráty I Dubaj- Dubaj Marina

 

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia Essence s medzi-
národnou kuchyňou • Range Bar & Grill • kaviareň Café Azur • bar pri bazéne Chillz 
• Club Lounge • bazén • fitnes centrum • wellness centrum Be Well Spa • business 
centrum • WiFi pripojenie • konferenčné priestory

UbytoVanie: 486 moderných a komfortných izieb a apartmánov • 
izba Superior: kúpeľňa s vaňou a samostatnou sprchou/WC • župany a papu-
če • SAT/HDTV • WiFi pripojenie • trezor • žehlička a žehliaca doska • minibar 
• zariadenie na prípravu kávy/čaju • ďalšie typy izieb: Junior Suite (priestran-
nejšia, spálňa a obývacia časť), izba Grand, izba Premium, Premium Junior 
Suite, izba Grand Premium, izba Club, Club Junior Suite, izba Grand Club 

Pre deti: opatrovanie detí

*- služba za poplatok

Poloha: prvotriedny hotel s nádherným výhľadom 
na Arabský záliv a prístav Dubai Marina • v pešej dostup-
nosti pláž JBR a stanica metra • cca 1,9 km od obchodného 
centra Dubai Marina Mall • cca 34 km od medzinárodné-
ho letiska (DXB) • hotel zabezpečuje zadarmo dopravu na 
pláž

276  I  SAE/Dubaj 

Poloha: komfortný 4* hotel na Sheikh Zayed Road v 
tesnej blízkosti známeho nákupného centra Mall of the Emi-
rates a lyžiarskeho areálu Ski Dubai • cca 350 m od stanice 
metra Sharaf DG • cca 25 km od medzinárodného letiska 
(DXB) • hotel zabezpečuje zadarmo dopravu na pláž VybaVenie: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia The Gem Garden 

• indická reštaurácia Gharana • thajská reštaurácia The Royal Budha • kaviareň 
Lounge@Barsha • bar na streche Xennya Terrace • športový bar The Q • nočný 
klub Bodega Garage @ The Q Underground • bazén na streche • fitnes centrum 
(sauna, parná sauna) • konferenčné priestory • business centrum • salón krásy*

UbytoVanie: 309 elegantných izieb a apartmánov zariadených v moder-
nom štýle s tradičnými arabskými prvkami • dvojlôžková izba Deluxe • kúpeľňa s 
vaňou alebo sprchou/WC • fén • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie • trezor • minibar • 
zariadenie na prípravu kávy/čaju • izba Executive* (priestrannejšia, iPod dokovacia 
stanica, župany a papuče, žehlička a žehliaca doska, prémiové toaletné potreby)

Pre deti: detský bazén

* - služba za poplatok 
 

Spojené arabské emiráty I Dubaj-Al Barsha
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MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

Spojené arabské emiráty I Dubaj-Jumeirah Beach Residence

 
raŇaJKy, za príplatok polpenzia alebo plná 
penzia

VybaVenie: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia The Palm Garden • 
3 a‘la carte reštaurácie (The Peacock – čínska, Al Hadiqa Tent – arabská, Ciao Ris-
torante - talianska) • Bliss Lounge • Link@Sheraton Café • Azure Pool Bar & Restau-
rant • Moods Bar • cukráreň The Cake Boutique • bazén • detský bazén • lehátka 
a slnečníky pri bazéne a na pláži • fitnes centrum • squash • stolný tenis • plážový 
volejbal • joga • PADI potápačské centrum* • centrum vodných športov* (windsur-
fing, plachtenie, kajaky, parasailing, vodné lyže, banán, wakeboarding, rybolov) • 
Armonia Spa* (masáže a procedúry, hammam) • obchodíky • konferenčné priestory

UbytoVanie: 256 komfortne zariadených izieb a apartmánov • dvojlôžková 
izba Standard Walk View • kúpeľňa s  vaňou, sprchou/WC • fén • župany a pa-
puče • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie* • trezor • minibar • zariadenie na prípravu 
kávy/čaju • žehlička a žehliaca doska • výhľad na promenádu The Walk • ďalšie 
typy izieb: izba Standard Sea View (s výhľadom na more), izba Club (s prístupom 
do Club Lounge - súkromný check-in/out, raňajky a popoludňajšie občerstvenie) 

Pre deti: detský bazén • detský klub Pirates Kids Club (4-12 rokov) • detské 
ihrisko • opatrovanie detí

* - služba za poplatok 

Poloha: hotelový rezort v rozľahlej záhrade priamo 
pri širokej a dlhej pieskovej pláži JBR • za hotelom začína 
promenáda The Walk s obchodmi, kaviarňami a reštaurá-
ciami • cca 25 km od centra Dubaja • cca 35 km od me-
dzinárodného letiska • bezplatná kyvadlová doprava do 
vybraných nákupných centier

278  I  SAE/Ras Al Khaimah

Poloha: plážový rezort v modernom štýle priamo pri 
650 m dlhej súkromnej pieskovej pláži na umelom polo-
strove Marjan Island • cca 5 km od menšieho obchodného 
centra Al Hamra Mall a golfového ihriska Al Hamra Golf 
Club • cca 10 km od aquaparku Ice Land Water Park • cca 
70 km od medzinárodného letiska v Dubaji

VybaVenie: priestranná vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia Al 
Marjan • 4 a‘la carte reštaurácie (Brasserie - európska, Vespa - talianska, Sanchaya 
- ázijská, Meze - turecká a libanonská) • reštaurácia a pub The Anchor • The Lobby 
Lounge • bar pri bazéne Boardwalk • bar na streche ShoFee Rooftop Bar • nočný 
klub XclusiV • 7 bazénov • fitnes centrum • multifunkčné ihrisko • plážový volej-
bal • bedminton • stolný tenis • biliard • vodné športy na pláži • denné animačné 
aktivity • eforea: spa* (sauna, parná sauna, jacuzzi, zážitkové sprchy, masáže a 
procedúry) • obchod so suvenírmi • konferenčné priestory • business centrum • 
WiFi pripojenie*

UbytoVanie: 484 komfortných, moderne a vkusne zariadených izieb 
a apartmánov • dvojlôžková izba Guest v hlavnej budove • kúpeľňa s vaňou a 
sprchou/WC • fén • župany a papuče • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie • trezor • 
minibar • zariadenie na prípravu kávy/čaju • žehlička a žehliaca doska • balkón 
alebo terasa s výhľadom na bazén alebo more • ďalšie typy izieb: izba Deluxe Sea 
View (vo vilkách, priestrannejšia a s výhľadom na more), izba Bay Club Sea Front 
With Beach Access (na prízemí v novej časti rezortu, luxusnejšia a priestrannejšia, 
súkromná časť pláže)

Pre deti: 2 detské bazény • detský klub (4-12 rokov) • vodné šmykľavky 
Pirate Boat Aqua Zone • detské ihrisko • opatrovanie detí

* - služba za poplatok 
 

Spojené arabské emiráty I Ras Al Khaimah - Marjan Island
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Komplexné cestovné poistenie pre vás
Odporúčame vám komplexné cestovné poistenie, ktoré vám okrem štandardného krytia liečebných nákladov, batožiny atď. ponúka krytie storna zájazdu, ak by ste nemohli vycesto-
vať 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 nedostačujú-
ce, 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 1.200 EUR/osoba, je tu možnosť využiť službu nadštandardného pripoistenia storna zájazdu vo výške 2,75 % 
z celkovej ceny zájazdu. Rozdiel je v tom, že poisťovňa tak prípadné poistné plnenie bude realizovať z vami zaplatenej celkovej ceny na osobu. Pri oboch typoch poistenia je spoluú-
časť poisteného 0-10% vzhľadom na dôvod storna zájazdu. Možnosť nadštandardného pripoistenia storna bez spoluúčasti pri sadzbe 4,97 % z celkovej ceny 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.

POISTNÉ SUMY A LIMITY PLNENIA PRE CESTOVNÉ POISTENIE A ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE CESTOVNÉ KANCELÁRIE 
1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby: 120.000 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 1.200 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

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 v jednej zapísanej batožine) 170 EUR

4. Poistenie zodpovednosti za škodu:
a) na zdraví 100.000 EUR
b) na veci 100.000 EUR

5. Poistenie stornovacích poplatkov: za zrušenie poistenej cesty na jednu poistnú udalosť celkom: 3.600 EUR, z toho na jedného poisteného: 1.200 EUR 
5.1 Nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov za zrušenie poistnej cesty: podľa dojednania poistnej sumy

6. Poistenie nevyužitej cesty: 30 EUR/1 deň (max. 10 dní)

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
f) pri zmene cesty a asistencia pri predčasnom návrate (organizácia a reálne náklady)

8. Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku: 
a) pri oneskorení letu nepoistené 
b) pri oneskorení iného dopravného prostriedku 17 EUR

9. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti: 
a) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, min. 50 EUR, max. 350 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 hos-
pitalizáciu,
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.
be) - tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania cestovnej služby nebolo ani nemohlo byť známe,
bf) - doručenia predvolania poistenému alebo spolucestujúcemu na súdne konanie, ak termín súdneho konania pripadá na čas trvania poistenej cesty.
c) z poistenia stornovacích poplatkov bez spoluúčasti z dôvodu smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho.

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 411024699. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 1.500.000 EUR. Poistný 
certifikát je zverejnený na www.firotour.sk alebo vám ho na vyžiadanie zašleme.
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Všeobecné informácie
Všeobecné zmluvné podmienky
Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky 

zájazdy, pobyty a iné obdobné služby cestovného ruchu 
organizované cestovnou kanceláriou FIRO-tour, s.r.o., so 
sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 356 
441, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bra-
tislava I, v oddiele: Sro, vložka č. 40425/B (ďalej len cestovná 
kancelária FIRO-tour).Všeobecné zmluvné podmienky sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej 
len Zmluva), ktorú cestovná kancelária FIRO-tour uzatvára  
s objednávateľom zájazdu.

1. Účastníci, vznik a obsah zmluvného vzťahu
1.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu založeného Zmluvou sú 

cestovná kancelária FIRO-tour a objednávateľ zájazdu (ďalej 
len objednávateľ).

1.2. Objednávateľom je predovšetkým osoba, ktorá podpísala 
Zmluvu s cestovnou kanceláriou FIRO-tour. V mene malo-
letých detí a iných fyzických osôb, ktoré majú zákonného 
zástupcu, podpisuje Zmluvu ich zákonný zástupca. Pre 
posúdenie veku objednávateľa je rozhodujúci jeho vek  
k poslednému dňu zájazdu alebo poskytovania inej služby 
cestovného ruchu.

1.3. Objednávateľom je aj každá fyzická osoba, v prospech kto-
rej 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 spô-
sobom 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 nevyplýva 
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 zastúpení svojím splnomocneným zástupcom.

1.6. Ak Zmluva neobsahuje osobitnú úpravu, obsah zmluvného 
vzťahu ňou založeného sa spravuje týmito všeobecnými 
zmluvnými podmienkami, katalógom, cenníkom, dodatoč-
nými ponukami cestovnej kancelárie FIRO-tour, osobitnými 
podmienkami a informáciami odovzdanými objednávateľovi 
pri uzavretí Zmluvy, ako aj príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.

2. cena zájazdu
2.1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou dojednanou medzi ces-

tovnou kanceláriou FIRO-tour a objednávateľom. Záväzná 
dohodnutá 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 
bezpečnostné poplatky, miestne servisné poplatky, palivové 
príplatky) a nepovinné poplatky (napr. poplatok za kom-
plexné cestovné poistenie, poplatky za fakultatívne služby, 
ostatné poplatky za služby spojené so zájazdom), 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 pobyt, 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 oprávnená 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 letisko-
vých 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 jed-
nostranne 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 prípade 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 percentuálnej výške 
zmeny kurzu.

2.7. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu sa musí objed-
návateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, 
inak cestovnej kancelárii FIRO-tour nevzniká právo na zapla-
tenie 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. Objednávateľ 
má právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb len 
po úplnom zaplatení dohodnutej ceny zájazdu a prípadných 
ďalších poplatkov spojených so zájazdom.

3.2. Ak nie je medzi cestovnou kanceláriou FIRO-tour a objedná-
vateľom písomne dohodnuté 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 45 dní pred začatím zájazdu,

3.2.2. ak má byť Zmluva uzavretá v lehote kratšej ako 45 dní 
pred začatím zájazdu, celú dohodnutú cenu zájazdu a prí-
padné 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 
požadovanej cestovnou kanceláriou FIRO-tour v závislosti 
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 kancelária FIRO-tour oznámi objednáva-
teľovi nemožnosť obstarania služieb, bezodkladne mu vráti 
zaplatený preddavok.

3.3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením 
dohodnutej ceny zájazdu, preddavku na ňu alebo prípad-
ných ďalších poplatkov spojených so zájazdom, je cestovná 
kancelária FIRO-tour oprávnená odstúpiť od Zmluvy a poža-
dovať od objednávateľa zaplatenie storno poplatku 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 kancelárie informácie  

o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohod-
nutých a zaplatených služieb,

4.1.3. právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených 
lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách 
týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených slu-
žieb,

4.1.4. právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu ďal-
šie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, 
ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kan-
celárii 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 Zmlu-
vy v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami 
a všeobecne 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. Oznámenie musí obsahovať 
aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí so 
Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na 

zájazde. Dňom doručenia oznámenia cestovnej kancelárii 
FIRO-tour sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. 
Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ sú povinní 
spoločne a nerozdielne zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu 
a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom a uhradiť 
náklady, ktoré cestovnej kancelárii FIRO-tour vznikli v 
súvislosti so zmenou objednávateľa. Zmena rezervácie zo 
strany cestovnej kancelárie FIRO-tour bude vykonaná v prí-
pade, že túto zmenu bude možné realizovať za poplatok min.  
30 EUR/zmena/osoba. Výška poplatku je závislá od typu 
zmeny a dňa, kedy je zmena oznámená a zohľadňuje sku-
točne vzniknuté náklady. 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 vše-
obecnými 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 po-
bytu, prípadne ďalšie nevyhnutné informácie, nakoľko tieto 
im zo strany FIRO-tour v záujme ochrany osobných údajov 
objednávateľa nebudú poskytnuté.

4.2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
4.2.1. povinnosť poskytnúť cestovnej kancelárii FIRO-to-

ur súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu obstaraniu  
a poskytnutiu zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 
predovšetkým pravdivo a úplne uviesť požadované údaje  
v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom, bez-
odkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a pred-
ložiť doklady požadované cestovnou kanceláriou FIRO-tour,

4.2.2. povinnosť nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
4.2.3. povinnosť oznámiť cestovnej kancelárii FIRO-tour iné 

špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť ob-
jednávateľa na zájazde,

4.2.4. povinnosť oznámiť v lehote určenej cestovnou kancelá-
riou FIRO-tour svoje stanovisko k návrhu zmeny Zmluvy,

4.2.5. povinnosť riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohod-
nutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zá-
jazdom a preukázať ich zaplatenie dostatočne preukazným 
dokladom,

4.2.6. povinnosť prevziať od cestovnej kancelárie FIRO-tour 
doklady potrebné pre čerpanie 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 zájazdu platný cestovný 
doklad, vízum a ďalšie potrebné doklady,

4.2.9. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu pokyny sprie-
vodcu, delegáta alebo iného povereného zástupcu cestovnej 
kancelárie FIRO-tour,

4.2.10. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu colné, pa-
sové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické  
a iné všeobecne záväzné právne predpisy štátov, do ktorých 
cestuje,

4.2.11. povinnosť počínať si po celý čas zájazdu tak, aby ne-
dochádzalo ku škodám na majetku cestovnej kancelárie  
FIRO-tour, ani ku škodám ani inej ujme na zdraví, osobnos-
ti a majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov 
zmluvne dohodnutých služieb a iných tretích osôb. Ak 
vznikne podozrenie, 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 
ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí.

4.3. Objednávateľ, ktorý poruší povinnosť podľa bodu 4.2. 
týchto všeobecných zmluvných podmienok, nemá právo na 
poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb, ktorých poskyt-
nutie nie je v dôsledku takého porušenia právne alebo inak 
možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli ces-
tovnej kancelárii FIRO-tour náklady 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. ale-

bo 4.2.11. týchto všeobecných zmluvných podmienok počas 
trvania zájazdu je cestovná kancelária FIRO-tour oprávnená 
vylúčiť objednávateľa zo zájazdu (odstúpiť od Zmluvy vo 
vzťahu k nevyčerpaným službám).

5. zmena a zrušenie zmluvy, storno PoPlatky
5.1. Ak je cestovná kancelária FIRO-tour nútená pred začatím 

zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, písomne 
navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná 
zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa  
v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhod-
núť sa, či so zmenou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy od-
stupuje bez zaplatenia storno poplatku. Objednávateľ musí 
svoje rozhodnutie písomne oznámiť cestovnej kancelárii 
FIRO-tour v lehote určenej cestovnou kanceláriou FIRO-tour 
v návrhu zmeny Zmluvy, inak platí, že s navrhovanou zme-
nou Zmluvy súhlasí.

5.2. Za zmenu podstatnej podmienky Zmluvy, ktorá odôvod-
ňuje 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 následným oznámením zmeny objednávateľovi.

5.3. V zvláštnych prípadoch je nevyhnutné ubytovať objednáva-
teľa v inom ubytovacom zariadení alebo obstarať náhradné 
plnenie iných služieb bez ohľadu na lehotu do začatia 
zájazdu. Cestovná kancelária FIRO-tour obstará v takom prí-
pade poskytnutie náhradných 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 prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytova-
com zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch 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 opus-
tiť izby do 12 hodiny (v niektorých ubytovacích zariadeniach 
už do 10 hodiny). Včasný príchod či neskorý odchod nie sú 
dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti pre-
to nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo 
skrátenie zájazdu.

5.5. Ak objednávateľ navrhne cestovnej kancelárii FIRO-tour 
zmenu podmienok Zmluvy a nejde o zmenu podľa bodu 
4.1.6. týchto všeobecných zmluvných podmienok, je ces-
tovná kancelária FIRO-tour, v prípade, že návrhu vyhovie, 
oprávnená uplatniť voči objednávateľovi právo na náhradu 
preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej v dôsledku 
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 dohodnutej po-
vinnosti objednávateľom.

5.7. Cestovná kancelária FIRO-tour si vyhradzuje právo zrušiť 
zájazd:

5.7.1. ak do 20 dní pred začatím zájazdu nie je dosiahnutý 
minimálny počet účastníkov zájazdu uvedený v katalógu 
cestovnej kancelárie FIRO-tour,

5.7.2. kedykoľvek pred začatím zájazdu v dôsledku neodvráti-
teľných udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vyna-
ložení všetkého úsilia, ktoré možno od cestovnej kancelárie 
FIRO-tour rozumne požadovať.

5.8. Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu 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 zmluvných podmienok, v lehote určenej 
cestovnou kanceláriou FIRO-tour v návrhu zmeny Zmluvy,

5.8.3. z dôvodu porušenia povinnosti cestovnej 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 zájazdu  
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 objednávateľa od Zmluvy 

porušenie povinnosti cestovnej kancelárie FIRO-tour, ktoré 
sú určené Zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym 
predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa bodu 5.8.2. tých-
to všeobecných zmluvných podmienok, alebo ak cestovná 
kancelária FIRO-tour odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia 
povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zapla-
tiť cestovnej kancelárii FIRO-tour storno poplatok, ktorý má 
právnu povahu zmluvnej pokuty.

5.11. Cenou zájazdu sa na účely výpočtu storno poplatku ro-
zumie výsledná celková cena zájazdu uvedená v Zmluve, 
vrátane všetkých povinných a nepovinných poplatkov 
spojených so zájazdom, a to aj v prípade, ak nie sú súčasťou 
ceny zájazdu podľa bodu 2.3. týchto všeobecných zmluv-
ných podmienok, s výnimkou poistného za komplexné 
cestovné poistenie.

5.12. Na určenie počtu dní pre výpočet storno poplatku je 
rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od 
Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do rozhodného počtu 
dní. Do rozhodného počtu dní sa nezapočítava deň odcho-
du, odletu alebo nástupu na zájazd.

5.13. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajú-
ceho odstúpenia od Zmluvy, je povinný zaplatiť storno po-
platok vo výške 100 % z ceny zájazdu + poistné. Cestovná 
kancelária FIRO-tour má v takom prípade voči objednávate-
ľovi popri práve na zaplatenie storno poplatku aj právo na 
náhradu škody, ktorá jej v dôsledku uvedeného vznikla. To 
isté platí v prípade, ak objednávateľ nemôže nastúpiť na 
zájazd pre porušenie svojej povinnosti.

5.14. Cestovná kancelária FIRO-tour je oprávnená použiť 
finančné prostriedky, zaplatené objednávateľom na dohod-
nutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so 
zájazdom, na uspokojenie svojho práva na zaplatenie stor-
no poplatku. Ak je storno poplatok nižší ako suma týchto fi-
nančných prostriedkov, je cestovná kancelária FIRO-tour po-
vinná bezodkladne vrátiť ich zostatok objednávateľovi. Ak je 
storno poplatok vyšší, je objednávateľ povinný bezodkladne 
zaplatiť vzniknutý rozdiel cestovnej kancelárii FIRO-tour. 
Cestovná kancelária FIRO-tour je takisto oprávnená osobit-
ným písomným prejavom vôle (stornovacím protokolom) 
započítať svoju pohľadávku voči objednávateľovi 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 dohodnutá služba po-

skytnutá 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 kvality, než sú dohodnuté v Zmluve, je ces-
tovná kancelária FIRO-tour povinná vrátiť objednávateľovi 
rozdiel ceny medzi poskytnutými a zmluvne dohodnutými 
službami.

6.2. Ak sa počas zájazdu zistí, že objednávateľovi nemožno 
poskytnúť ubytovanie v zmluvne dohodnutom ubytova-
com zariadení a je mu poskytnuté náhradné ubytovanie 
v podobnom alebo vo vyššom štandarde, pričom lokalita 
nie je smerodajná, znáša cestovná kancelária FIRO-tour 
zvýšené náklady na ubytovanie. Ak je objednávateľovi po-

skytnuté náhradné ubytovanie v nižšom štandarde, je ces-
tovná kancelária FIRO-tour povinná vrátiť objednávateľovi 
rozdiel ceny medzi poskytnutým a zmluvne dohodnutým 
ubytovaním.

6.3. Objednávateľ berie na vedomie, že cestovná kancelária FI-
RO-tour nemá vplyv na rozdeľovanie sedadiel v lietadle ani 
na rozdeľovanie izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo 
výlučnej kompetencii príslušného leteckého dopravcu, resp. 
prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto skutočnosti 
preto nie je možné reklamovať ako nedostatok zmluvne 
dohodnutých služieb.

6.4. V prípade výskytu nedostatkov zmluvne dohodnutých 
služieb vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objed-
návateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej 
služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste  
u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej 
kancelárie FIRO-tour tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá 
náprava. Zástupca cestovnej kancelárie FIRO-tour je povin-
ný v rámci svojej kompetencie rozhodnúť o uplatnenom 
práve ihneď.

6.5. Poverený zástupca cestovnej kancelárie FIRO-tour alebo 
dodávateľ služby spíše s objednávateľom písomný záznam 
o uplatnení práva podľa bodu 6.4. týchto všeobecných 
zmluvných podmienok s označením zájazdu a osoby uplat-
ňujúcej uvedené právo. Záznam podpíše zástupca cestovnej 
kancelárie FIRO-tour alebo dodávateľ služby a objednáva-
teľ, 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 objednávateľ písomne 
uplatniť v cestovnej kancelárii 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-to-
ur povinná vybaviť písomnou formou, a to najneskôr do 30 
dní od prijatia reklamácie.

6.7. Ak objednávateľ bez porušenia povinnosti cestovnej kan-
celárie FIRO-tour nevyčerpal niektorú zo zmluvne dohodnu-
tých 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 zodpovednost-
né právo. To isté platí v prípade, ak objednávateľ nemohol 
čerpať niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb pre poru-
šenie svojej povinnosti.

6.8. Ak sa bez porušenia povinnosti cestovnej 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 zaplatenej ceny zájazdu ani jej časti, právo na zľavu 
z ceny zájazdu ani žiadne iné obdobné zodpovednostné 
právo.

6.9. Cestovná kancelária FIRO-tour nijako nezodpovedá za 
nedostatky služieb, ktorých obstaranie nebolo predmetom 
Zmluvy (najmä služieb, ktorých poskytnutie si objednávateľ 
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 uspokojené z uzavretého komplexného cestovného 
alebo iného poistenia, objednávateľ uplatní u príslušnej 
poisťovne. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva 
objednávateľa 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 Európskeho parlamentu  
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11.2.2004, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim 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 letec-
kého dopravcu. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce 
práva objednávateľa voči cestovnej kancelárii FIRO-tour.

6.12. Cestovná kancelária FIRO-tour upozorňuje na možné 
meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu preplnenosti 
vzdušných koridorov, nepriaznivého počasia, príp. z technic-

kých a prevádzkových dôvodov. Odporúča preto objednáva-
teľovi, aby pri organizácii návratu zo zájazdu a plánovaní 
prípojov bral do úvahy možnosť vzniku podobných situácií.

6.13. Cestovná kancelária FIRO-tour nenesie žiadnu zodpoved-
nosť za batožinu a iné veci objednávateľa. Za poškodenie, 
zničenie, omeškanie alebo stratu batožiny počas prepravy 
zodpovedá v plnom rozsahu letecký dopravca, u ktorého je 
potrebné bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými 
zmluvami. Za poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny 
počas ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu prevádz-
kovateľ ubytovacieho zariadenia, u ktorého je potrebné 
bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami.

7. Poistenie Proti ÚPadku
7.1. Zájazdy organizované cestovnou kanceláriou FIRO-tour 

sú v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi poistené povinným zmluvným poistením zá-
jazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v poisťovni 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a to od 15.11.2017 do 
14.11.2018. Na základe uvedeného poistenia vzniká ob-
jednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď 
cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku neposkytne 
objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do 
miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Sloven-
skej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, nevráti 
objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu  
v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti objed-
návateľovi 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 cestovnej kancelárii 

FIRO-tour výslovný súhlas na spracúvanie svojich osob-
ných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch 
spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto 
osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie 
záväzkov cestovnej kancelárie FIRO-tour vyplývajúcich zo 
Zmluvy, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa  
a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov 
potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zá-
jazdu.

8.2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
8.2.1. získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, uspo-

radúvanie, 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 cestov-
nou kanceláriou FIRO-tour na kontaktovanie účastníkov 
zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase 
pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

8.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných údajov ces-
tovnou kanceláriou FIRO-tour pri spracúvaní podkladov 
potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zá-
jazdu, 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 cestov-
nou kanceláriou FIRO-tour na riešenie všetkých ďalších 
otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

8.3. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiada-
nia vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy.

8.4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu 
nepodpísali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má 
súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov ces-
tovnej kancelárii FIRO-tour za účelom ich spracúvania podľa 
bodov 8.1. až 8.3. týchto všeobecných zmluvných podmie-
nok; inak zodpovedá za škodu, ktorá cestovnej kancelárii 
FIRO-tour vznikne.

9. uPozornenie
Pláže, more - cestovná kancelária FIRO-tour nezodpovedá 
za prípadné znečistenie pláží či mora z dôvodu klimatických 

podmienok alebo iných nepredvídateľných dôvodov. Pokiaľ je 
znečistenie dôsledkom ľudskej činnosti (odpadky a i.) a existu-
je tak predpoklad adekvátnej nápravy v mieste, je nutné voliť 
postupy v súlade s ustanovením č. 6. Údaje o vzdialenosti pláže 
od hotelu inzerované v katalógu sú len orientačné a je nutné 
takto k nim pristupovať.
Bazény - pokiaľ je súčasťou služieb poskytovaných na základe 
zmluvy o obstaraní zájazdu ubytovanie v hoteli s bazénom, je 
nutné zohľadniť bežne uplatňovanú prax určitého časového 
obmedzenia využívania bazénu s ohľadom na ich údržbu a 
čistenie. Stanovenie časového rozmedzia využívania bazénu 
či jeho vyhrievania je plne v kompetencii správy ubytovacieho 
zariadenia.
Klimatizácia/kúrenie - v prípade že je klimatizácia/kúrenie v 
hoteli ovládané centrálne, je konkrétne určenie časového roz-
medzia fungovania klimatizácie/kúrenia plne v kompetencii 
správy ubytovacieho zariadenia.
Internet/WiFi pripojenie - cestovná kancelária FIRO-tour ne-
zodpovedá za prípadné výpadky internetového či WiFi pripo-
jenia spôsobené technickými problémami či počtom aktuálne 
pripojených užívateľov a pod.
Hmyz - vzhľadom ku konkrétnym klimatickým podmienkam v 
daných oblastiach a s tým spojenou existenciou rozličnej fauny, 
je logickým dôsledkom výskyt hmyzu aj v priestoroch ubytova-
cích zariadení. Napriek intenzívnej snahe ubytovateľov nie je 
možné vylúčiť prítomnosť hmyzu v priestoroch izby. Problém je 
vždy nutné riešiť okamžite po zistení aktuálneho výskytu. Ná-
sledne po skončení zájazdu je eventualita nápravy i akejkoľvek 
hypotetickej náhrady vylúčená.

10. sPoločné a záverečné ustanovenia
10.1. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasielajú na adresu 

sídla, trvalého pobytu alebo inú adresu adresáta, uvedenú v 
Zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne 
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 lehoty, počas ktorej si 
ju adresát nevyzdvihol. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa 
vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odo-
vzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom 
čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho 
štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej 
sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá 
o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adre-
sáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom 
vyhlásení. V prípade časovej tiesne sa písomnosti týkajúce 
sa Zmluvy môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou 
poštou, 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 vte-
dy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti 
adresátovi, resp. ak jeho emailový klient potvrdí doručenie 
alebo prečítanie emailovej správy adresátom. Ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú 
písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom 
alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.

10.2. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre zájazdy, 
pobyty a iné obdobné služby cestovného ruchu organizova-
né cestovnou kanceláriou FIRO-tour, ktoré sa majú začať v 
období odo dňa 16.11.2017.

10.3. 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.

10.4. Všetky údaje a informácie uvedené 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 objednávateľom.

výška storno PoPlatku závisí od Počtu dní 
zostávajÚcich do začatia zájazdu 
a je určená nasledovne:

45 a viac dní skutočne vzniknuté náklady, 
min. 10% z ceny objednaných služieb

44 až 30 dní skutočne vzniknuté náklady, 
min. 30% z ceny objednaných služieb

29 až 15 dní skutočne vzniknuté náklady, 
min. 50% z ceny objednaných služieb

14 až 8 dní skutočne vzniknuté náklady, 
min. 80% z ceny objednaných služieb

7 až 4 dni skutočne vzniknuté náklady, 
min. 90% z ceny objednaných služieb

3 a menej 
dní

skutočne vzniknuté náklady, 
min. 100% z ceny objednaných služieb
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Klasifikácia hotelov - hodnotíme srdcom
 luxusné ubytovanie s výbornou 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

Základné typy ubytovania

možnosti stravovania

možnosti obsadenia

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

Táto klasifikácia hotelov podľa FIRO-tour sa môže líšiť od miestnej klasifikácie a slúži aj k vzájomnému porovnaniu úrovne kapacít medzi jednotlivými destináciami. 
Vyjadruje subjektívne hodnotenie cestovnej kancelárie FIRO-tour a nemusí nutne zodpovedať oficiálnej 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. 2x 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 kuchyn-

skými 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. 2x za týždeň a výmena posteľnej bielizne a uterákov min. 1x za týždeň. 

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

notky, možnostiach obsadenia a ďalších službách.

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.

 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 mož-

ností môže byť veľké množstvo, radi vám na požiadanie poskytneme ďalšie informácie o možnostiach obsadenia ďalších typov izieb.

Informácie

Vychádza v novembri 2017. Všetky informácie v tomto katalógu sú platné v čase jeho vydania. Cestovná kancelária FIRO-tour, s.r.o. nezodpovedá
za prípadné následné zmeny. Všetky práva vyhradené. • Fotografie: FIRO-tour, s.r.o., archív vydavateľa © 2016/2017 FIRO-tour, s.r.o. • Informácie o ďalších zájazdoch 
FIRO-tour, s.r.o. v ostatných katalógoch, v tlači, na pobočkách, u autorizovaných predajcov a na www.firotour.sk.

Internet
V dnešnej dobe už väčšina hotelov umožňuje pripojenie k internetu či už káblom alebo WiFi. Za slabý signál, nedo-

stačujúcu rýchlosť či výpadok internetového pripojenia nenesie cestovná kancelária FIRO-tour žiadnu zodpoved-

nosť.

Letecká preprava
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 poveter-

nostných 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 neinformovať klientov o týchto zme-

nách, nakoľko je to už v kompetencii personálu letiska.

Letenka

Letenka nie je vo forme klasickej papierovej letenky, ale vo forme tzv. hromadnej elektronickej letenky. Pri prísluš-

nom 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. Kon-

krétne 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 musia mať vlastný cestovný pas.

Batožina

Pri príprave batožiny na cestu venujte prosím pozornosť aj jej hmotnosti. Pre lety na chartrových linkách je povolená 

hmotnosť zapísanej batožiny spravidla 15-20 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 bezpeč-

nostnej 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.air-

portbratislava.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 bato-

žiny. 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 vrátane 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 nahlá-

siť 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 okam-

žite 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.

stravovanie formou 
all inclusive v cene

stravovanie formou 
all inclusive za príplatok

hotel vhodný pre rodiny s deťmi
 

nový hotel v ponuke

klimatizácia v cene
 

klimatizácia za príplatok
 

hotel v blízkosti strediska 
s nočným vyžitím

v hoteli je k dispozícii 
WiFi pripojenie

hotel má k dispozícii  wellness
 

tobogany v areáli hotela
 

golfový hotelový rezort
 

hotel priamo pri pláži

slnečníky a lehátka na pláži

naše hodnotenie hotela

Vysvetlivky 
piktogramov:
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Vybraní autorizovaní predajcovia
BANOVCE NAD BEBRAVOU
ROYAL  
Nám. Ľ. Štúra 19
0903 617 362
caroyal@caroyal.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR  
Dolná 23
048/415 60 68-9, 0915 841 611
koraltour@koraltour.sk

ELEGANCE TRAVEL, spol. s r.o.  
Dolná 43
0905 139 018, 0907 889 747
bb@elegancetravel.sk

BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL, spol. s r.o.  
Radničné nám. 25
054/472 62 73
spirit@spirit-travel.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL – LMC, a.s.  
Dunajská 18
02/529 315 79, 526 341 47
extra.well@extrawellplus.sk

TRAVEL POINT  
Dunajská 38
0944 316 686
office@catravelpoint.sk

PEGASUS AGENCY, spol. s r.o.  
Mickiewiczova 3
02/524 441 90, 0911 869 029
info@pegasusagency.sk

INVIA.SK, spol. s r.o.  
www.invia.sk
02/206 482 20
poradca@invia.sk

TRAVEL.SK, spol. s r.o.  
www.travel.sk
02/338 728 35
info@travel.sk

PETIT PRESS, a.s.  
www.dovolenka.sme.sk
02/323 222 55
info@dovolenka.sme.sk

CKSK, spol. s r.o.  
Trnavská cesta 82
0918 343 323
cksk@cksk.sk

ZÁJAZDY.SK, spol. s r.o.  
www.zajazdy.sk
0800 123 410
zajazdy@zajazdy.sk

DESIREA 
Hálkova 1
0904 881 999
objednavka@desirea.sk

ENJOY TRAVEL 
Bottova 7
02/556 445 51
enjoytravel@enjoytravel.sk

ROYAL TRAVEL GROUP
Dunajská 4
0911 779 993 
info@royaltravel.sk

ČADCA
DOVOLENKA ONLINE  
Hollého 1835/4
0904 502 011, 0915 979 433
v.urbanikova@dovolenkaonline.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
VLB TRAVEL, spol. s r.o.  
OS Máj 1419
042/442 68 04, 0911 297 792
vlb@vlbtravel.sk

CESTOVKA FLIPPER  
OS Máj 1420
042/442 60 17, 0915 794 530
info@cestovkaflipper.sk

GALANTA
REAL  
Sídlisko Jas 5
031/780 34 39, 0903 279 292
ckreal@ckreal.sk
GITA  
Šafárikova 1526 (pri BILLA)
031/780 21 06, 0915 841 961-2
gita@gita.sk

HOLÍČ
JANA TRAVEL  
Námestie Mieru 1
034/651 61 08
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
GAMA TRAVEL  
Námestie slobody 28
057/775 07 00
gama.travel@stonline.sk

ILAVA
TRIS  
Ružová 94
042/444 11 99, 0903 655 155
3s@mail.t-com.sk

IVANKA PRI DUNAJI
LOTUS TRAVEL   
Školská 7
0905 899 930
info@lotus-travel.sk

KEŽMAROK
MARCO POLLO, spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 2/193
052/452 36 62, 0915 841 711
marcopollo@marcopollo.sk

KOŠICE
PROGRESS CA, spol. s r.o.  
Krivá 18
055/680 63 80, 0905 316 998
progress@progress.eu.sk

TOPAS, spol. s r.o.  
Orlia 11
055/625 89 69
topas@topas.sk

TRAVEL & FLY, spol. s r.o.  
Kováčska 57
055/671 46 61, 0917 297 675
info@travelfly.sk

ELYSTRAVEL  
Hlavná 66
0907 206 282, 055/728 72 27
elystravel@elystravel.sk

LUXURY TOUR  
Starozagorská 1392/37
0911 382 574
info@luxurytour.sk

KRUPINA
TROPI TOUR 
Dionýza Štúra 1040
045/551 15 55
tropitour@tropitour.sk

LEVICE
ÁČKO-TRAVEL.SK  
Na bašte 5
036/631 90 93
levice@acko-travel.sk

DEKAMPO  
Ľ. Štúra 7 (pešia zóna)
0948 905 906, 036/631 78 98
dekampo@dekampo.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MAXIMUM TRAVEL, spol. s r.o.  
Námestie osloboditeľov 68
0908 535 420
zuzana@maximumtravel.sk

LIMIT TRAVEL AGENCY  
Námestie osloboditeľov 16
044/551 49 47, 0908 911 466
limit@limit.sk

LIPTOUR, spol. s r.o.  
Štúrová 1036/32
044/551 41 41
pcr@liptour.sk
 
LUČENEC
LUX  
Železničná 1
047/433 13 95, 0911 883 817
info@cestovkalux.sk

MALACKY
POHODA  
Záhorácka 46/30
034/773 10 99, 0911 504 666
ckpohoda@ckpohoda.sk

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

LASTMINUTKY.SK  
M.R.Štefánika 12
0907 975 573
michal@lastminutky.sk

MICHALOVCE
ZEMPLINTOUR, spol. s r.o.  
Gorkého 1
056/642 17 12, 0905 399 333
ztour@ztour.sk

MYJAVA
ALA TOUR 
M.R. Štefánika 931/52
034/654 12 08, 0915 841 718
alatour.my@gmail.com

NITRA
OLIN TOUR, spol. s r.o.  
Štefánikova 53
037/741 67 69, 741 02 52
olintour@compclub.sk

CORA  
Štefánikova 11
037/741 11 97
ca.cora@stonline.sk

FUNTOUR  
Štefánikova 8, pešia zóna
0905 119 338
funtour@funtour.sk

KOMEXTOUR, spol. s r.o.  
Štefánikova trieda 32/55
0918 568 867
komextour@ba.telecom.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
CEPREKA  
Košikárska 2
032/771 04 16, 032/771 48 06
cepreka@cepreka.sk

SLOVKURORT, spol. s r.o.  
J. Gábriša 2535/10A
032/771 90 16-7
slovkurort@slovkurort.sk 

NOVÁ DUBNICA
ALBA  
Mierové nám. 11
042/443 39 12
info@caalba.sk

NOVÉ ZÁMKY
SLOVTURIST  
Komárňanská 16
035/640 30 90, 644 92 51
slovturist@stonline.sk

X TOUR  
Rákocziho 3
0915 841 605,  0904 915 243
xtour@xtour.sk
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GLOBE TRAVEL, spol. s.r.o  
SNP 50
0905 925 789
globetravelsk@gmail.com

ESSOTOUR  
Podzámska 23/A
0905 714 892
erika120@post.sk

PARTIZÁNSKE
PETRAVEL, spol. s r.o.
Februárova ul. 153/3
0911 343 334
info@petravel.sk

PEZINOK
BITTNER Travel, spol. s r.o.  
Holubyho 31
0915 337 800
bittnertravel@bittnertravel.sk

FAMILY TRAVEL, spol. s.r.o.  
M.R.Štefánika 2/3
033/777 71 44, 0905 703 546
familytravel@familytravel.sk

PIEŠŤANY
CLUB TRAVEL, spol. s r.o.  
Winterova ulica 5949/636
033/773 33 43, 0904 174 777
clubtravel@clubtravel.sk

POPRAD
FAMILY  
Partizánska 677/17
052/788 52 31, 0903 621 614
ckfamily@ckfamily.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E-TOURS, spol. s r.o.  
Dom služieb Stred 39
042/426 09 90, 0948 841 788
etours@stonline.sk

GOLD TRAVEL  
Centrum 18/23
0908 432 909
ca.goldtravel@gmail.sk

CREOTOUR  
Námestie A. Hlinku 25/30
0905 953 940
info@creotour.sk

PREŠOV
V.I.P. TOURS  
Exnárová 44
051/775 33 08, 0915 841 763
viptours@stonline.sk

TATRAGRAND, spol s.r.o.  
Námestie legionárov 5
051/772 11 33, 0907 671 866
tatragrand@tatragrand.sk

IBIS (STEX, spol. s r.o.)  
Hlavná 78 
051/772 51 06, 0915 841 762
ibis@ibistravel.sk

PRIEVIDZA
EASY TRAVEL, spol. s r.o.  
OD Vtáčnik, Moyzesa 1
046/542 57 40, 0908 778 646
info@easytravelonline.sk

BAMBY TOUR  
OD PRIOR, Námestie slobody 1
0915 841 790
bambytour.pd@gmail.com

JUKO, spol. s r.o.  
Námestie slobody 4
046/542 50 12
jukock@jukock.sk

REAL TRAVEL  
A.Hlinku 459/20
0911 573 673, 
realtravel.sk@gmail.com

PúCHOV
DELTAS 
Športovcov 884/4
042/464 24 00
ca@deltas.sk

RAJEC
NATURA TEAM  
M.R. Štefánika 617
041/542 47 35, 0905 165 313
naturateam@naturateam.com

SENEC
BITTNER Travel, spol. s r.o.  
Lichnerova 19
02/459 272 82, 0905 624 509
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
ÁČKO-TRAVEL.SK  
Štefánikova 726/2
034/654 44 44
senica@acko-travel.sk

HELLAS  
J. Kráľa 739
0944 104 333
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL, spol. s r.o.  
Námestie slobody 32
034/660 03 24, 0908 723 647
amatravel@amatravel.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ABELO  
Zimná 58
0904 407 934, 0904 408 684
abelo.snv@gmail.com

STUPAVA
VIA  
Hlavná 35
02/659 343 16, 0918 429 454
via@viastupava.sk

SVIDNÍK
EUROTOUR, spol. s r.o.  
Bardejovská 2248/48
054/752 52 34, 0915 841 764 
eurotour@stonline.sk

ŠAMORÍN
JACOB REISEN, spol. s r.o.  
Gazdovský rad 39/B
031/562 79 11
jacobreisen@jacobreisen.sk

ŠTúROVO
KING TOURS  
Hlavná 10
036/751 05 30
agentura@kingtours.sk

TOPOĽČANY
HELAS  
Obchodné centrum JUH
038/532 53 77
info@helas.sk

M-TOUR  
Obchodná 2
038/748 73 09
mtour@mail.t-com.sk

LEĎO TOUR  
sv. Cyrila a sv.Metoda 4595/18
0905 459 908
ledotour@gmail.com

CARPE DIEM 
Janka Kráľa 4869/12
0904 471 999
info@agenturacarpediem.sk

TREBIŠOV
KAMELOT  
M.R.Štefánika 176
056/672 66 19, 0915 895 642
kamelot@kamelot.sk

AGI  
ČSĽA 1174/7
056/668 57 10, 0905 696 062
agi.trebisov@gmail.com

TRENČÍN
KARIBIK  
Vajanského 6
0910 902 553, 0911 902 553
karibikca@gmail.com

TRNAVA
PRIMATOUR, spol. s r.o.  
Divadelná 1
033/551 48 77, 0905 593 808
primatour@primatour.sk

PRIMATOUR, spol. s r.o.  
Trojičné nám. 10
033/551 48 77, 0915 841 989
primatour@primatour.sk

LAST MINUTE CENTRUM  
Trojičné námestie 9
0940 603 520
lastminute@dovolenka.net

HELL TOUR, spol. s r.o.  
Radlinského 1/C
033/551 13 52, 0903 999 313
helltour@stonline.sk

TURANY
DOVOLENKY.COM, spol. s r.o. 
Trusalová 1
0905 208 208
info@dovolenky.com

VRÁBLE
X TOUR  
Krátka 283
0915 841 811
xtour@xtour.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
CORAL  
Námestie Slobody  3
057/442 61 42
coral_ca@stonline.sk

ZVOLEN
KATKA  
Trhova 1
045/532 67 27, 0905 219 900
agenturakatka@stonline.sk

GLOBAL TOUR  
Námestie slobody 2013
045/540 25 81
globaltour@globaltour.sk

RAU  
Námestie SNP 3
045/533 35 93, 0907 193 367 
rauova@carau.sk

ŽARNOVICA
ANDREA TOUR  
Bystrická 480
045/681 21 21
andreatour@stonline.sk

ŽILINA
OSTTOUR, spol. s r.o.  
Bottova 45
041/562 28 67, 562 63 20
osttour@osttour.sk

SMART TRAVEL  
Národná 3
041/500 32 54
tosmart@tosmart.sk

AQUA TOUR  
J.Vuruma 144
041/562 50 57
aquatour@isternet.sk

MR TRAVEL  
Antona Bernoláka 51
0948 454 739
info@mrtravel.sk

CESTUJ-POZNAJ TRAVEL, spol. s r.o.  
Smreková 3093/13
0948 866 020
cestuj.poznaj@gmail.com

Kompletný zoznam autorizovaných predajcov na www.firotour.sk



Holiday Village Tatralandia
Liptovský Mikuláš
Ubytovanie v záhrade Aquaparku 
Tatralandia s množstvom 
atrakcií na jednom mieste 
- bowling, 5D kino, game zone.

Horský hotel Srdiečko***
Chopok - Juh
Ski -in ski -out hotel s priateľskou 
horskou atmosférou a novým  
wellness svetom s vírivkou priamo 
pod holým nebom.

Hotel Bešeňová***+ 
Bešeňová
Komfortný hotel, priamo vo 
Vodnom parku dýchajúci kúpeľnou 
atmosférou a absolútnym pohodlím 
a relaxom.

Grandhotel**** 
Starý Smokovec
Majestátna dominanta 
pod Slavkovským štítom 
s viac ako 100-ročnou históriou 
a unikátnou vintage atmosférou.

Hotel Tri Studničky****
Demänovská dolina - Jasná
Prvý Feng shui hotel 
na Slovensku obklopený 
prírodou s boutique wellness, 
horskou plážou a ZEN aktivitami.

Chalets Jasná de Luxe****
Jasná - Nízke Tatry
Luxusné a priestranné 
ski -in ski -out apartmány 
so súkromným wellness 
pre dokonalé súkromie a pohodlie.

Hotel Rotunda
Chopok
Najvyššie položený ski -in ski -out 
hotel v strednej Európe, priamo na 
vrchole Chopku s troma Deluxe izbami 
a výnimočnou atmosférou.

Grandhotel Praha**** 
Tatranská Lomnica
Legenda tatranského 
hotelierstva s myšlienkou 
liečivých účinkov tatranskej prírody 
a tradičným kúpeľníctvom.

Hotel a rezidencie Kukučka**** 
Tatranská Lomnica
Horský hotel priamo pri lyžiarskom 
stredisku, vhodný najmä pre rodinné 
dovolenky alebo víkendový relax v Tatrách.

Galeria Thermal Bešeňová**** 
Bešeňová
Galéria zdravia a relaxu v srdci Liptova 
s top starostlivosťou. Nový hotel priamo 
v areáli rezortu Bešeňová.

Hotel Grand Jasná****
Jasná - Nízke Tatry
Kids friendly hotel 
s rozsiahlym wellness centrom 
a vynikajúcou ski -in ski -out 
polohou v stredisku Jasná.

V TATRÁCH NAJLEPŠIE!V TATRÁCH 
VŠADE DOBRE,

www.tmrhotels.com
HOTELS OPERATED BY

Hotel Pošta**** 
Jasná Centrum
Dizajnový hotel s nadštandardnými 
službami s vynikajúcou ski -in ski -out 
polohou a reštauráciou Angus.

Hotel FIS*** 
Štrbské Pleso
Najväčší hotelovo -športový komplex 
pod lyžiarskym svahom ponúka 
aktívny pobyt a zároveň starostlivý 
servis a tradičnú pohostinnosť.






