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TOP FIRST 
MINUTE 

až 35%

SUPER FIRST 
MINUTE 

až 32%

FIRST
MINUTE 

až 30%

zľava 33%
top first minute
vianočný bonus pre verných klientov 50 EUR / objednávka 

ALEBO
2 deti za 1 EUR + zľava 10% pre 2 dospelých
akcia „deti za 1 EUR“ platí pre vybrané hotely (pozri str. 6), 

deti platia povinné a iné príplatky

zľava 30%
super first minute
vianočný bonus pre verných klientov 50 EUR / objednávka 

ALEBO
2 deti za 1 EUR + zľava 10% pre 2 dospelých
akcia „deti za 1 EUR“ platí pre vybrané hotely (pozri str. 6), 

deti platia povinné a iné príplatky

zľava 28%
first minute
vianočný bonus pre verných klientov 50 EUR / objednávka 

ALEBO
2 deti za 1 EUR + zľava 10% pre 2 dospelých
akcia „deti za 1 EUR“ platí pre vybrané hotely (pozri str. 6), 

deti platia povinné a iné príplatky

do 15.01.2017

do 15.02.2017

do 15.03.2017

FIRST MINUTE ZLAVY     
pre letné letecké dovolenky

,
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Platte menej

zľava 2%
pri úhrade celej sumy pri kúpe zájazdu do 15.03.2017

zaplať všetko

dotazníková zľava 30 EUR
sa vzťahuje na objednávku a vo forme kupónu ju získal každý náš klient, ktorý po dovolenke 

vyplnil dotazník spokojnosti, platí do 7 dní pred odletom

extra bonus pre TOP verných
Vianočný darček pre našich TOP klientov, ktorí s nami cestovali viac ako 5x.

S novým letným katalógom posielame našim TOP verným klientom aj vianočné 
CD Márie Čírovej, na spríjemnenie sviatočných chvíľ a vianočný bonus 50 EUR. 

Vašu vernosť si ceníme!

Dalšie skvelé výhody 
záloha len 200 EUR/os.

Pri kúpe vybraných leteckých pobytových zájazdov do 28.02.2017. Objednávateľ je povinný 
uhradiť do výšky 50% z celkovej ceny zájazdu do 31.03.2017, zvyšok najneskôr 45 dní pred 

nástupom na zájazd

garancia bezplatnej výmeny zájazdu 
zakúpeného do 31.01.2017. Zmeniť ubytovacie zariadenie alebo termín v rámci pôvodnej 
destinácie s uplatnením využitých zliav môžete do 15.03.2017. Platí pre vybrané hotely.

Zľava 25% na zakúpené parkovanie (pri letisku) v Bratislave do 31.1.2017. 
Viac informácií na www.firotour.sk

Všeobecné podmienky zľavového systému:
uvedené first minute zľavy sa vzťahujú na letecké pobytové zájazdy • first minute zľavy a dodatočné percentuálne 
zľavy sa vzťahujú na katalógovú cenu dospelej osoby na základnom lôžku a na prístelke • na rodinnú akciu 2 deti 
za 1 EUR je možné uplatniť si len zľavu 10% • verný klient bol s nami minimálne 2x na zájazde • zľavy nie je možné 
vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak • žiadnu zľavu nie je možné si dodatočne nárokovať 
• v prípade uplatnenia viacerých zliav zákazníkom je stanovený pevný interný postup vrátane poradia uplatnenia 

jednotlivých zliav • zmena zľavového systému vyhradená 

Firotour 2017  I  05

ˇ



Huráááá

Výhodná akcia pre štvorčlenné rodiny, kedy vo vybraných kapacitách Vaše deti na prístelke majú ubytovanie, all 
inclusive a leteckú dopravu len za 1,-EUR a platia len povinné príplatky /v hoteli Zoraida Park & Garden****+ 2 deti 

len za 299,-EUR + poplatky/
Na každý termín je počet akciových izieb obmedzený a akcia trvá do vypredania akciových izieb. Túto akciu je 

možné kombinovať len s dotazníkovou zľavou /30,- EUR/objednávka/ 

Menorka
Aparthotel Siesta Playa***
str. 16
Vacanes Menorca****
str. 14
Andalúzia
VIK Gran Hotel Costa Sol****
str. 45
Iberostar Malaga Playa*****
str. 42
Korzika
Marina Viva****
str. 56
Sardínia
Palmasera Village Resort****
str. 64
Marina Club Orosei*****
str. 66

Kalábria 
Borgio di Fiuzzi Resort & Spa****
str. 80
Kréta
Dessole Malia Beach****
str. 86
Aquila Rithymna Beach*****
str. 98
Mare Monte Beach****
str. 100
Rhodos
Lindos Princess Beach*****
str. 116
Mitsis Village Rodos****+
str. 120
Relax***+
str. 122
Memphis***+
str. 123

Korfu
Mareblue Beach Resort****+
str. 143
Zakynthos
Montreal***
str. 161
južný Cyprus
Pernera Beach Hotel****
str. 172
Egejská riviéra
Aquasis Deluxe & Spa*****
str. 180
Turecká riviéra
Meryan*****
str. 193
Sultan of Dreams*****
str. 196

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 takmer 60% oproti bežnej cene vstupného.

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.

Ponuka ECONOMY balíka je rozšírená o bazénovú halu s 3 antikorovými vnútornými bazénmi s čírou
vodou, vnútorným antikorovým toboganom a 2 vírivkami v átriu.

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 

Akcia 

platí d
o 

15.3.2017

2 deti a juniori len za 1 EUR 
vo vybraných hoteloch 

a dospelí zlava 10% !
,

BEŠEŇOVÁ
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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.

SLD
BTS

www.firotour.sk

              
Španielsko-Malaga    03:10 0  2334 km 7 nocí
Španielsko-Almeria  03:00 0  2170 km 7, 10/11 nocí     
Turecko-Izmir  02:10 +1  1490 km 10/11 nocí
Turecko-Antalya                             02:25 +1  1771 km 7, 10/11 nocí   
Španielsko-Malorka      02:15 0  1667 km 7, 10/11 nocí  
Španielsko-Menorka      01:50 0  1387 km 7 nocí
Francúzsko-Korzika        01:50 0  1180 km 7 nocí
Taliansko-Sardínia         01:40 0  1241 km 7, 10/11 nocí
Taliansko-Kalábria       02:00 0  1267 km 7 nocí
Grécko-Korfu                 01:50 +1  1217 km 7, 10/11 nocí
Grécko-Zakynthos     02:05 +1  1360 km 7, 10/11 nocí
Grécko-Rhodos         02:30 +1  1730 km 7, 10/11 nocí
Grécko-Kréta        02:30 +1  1682 km 7, 10/11 nocí
južný Cyprus           03:10 +1  2286 km 7 nocí                  
                                                                                                                                                                                                                        
 

Španielsko-Malorka        02:00 0  1784 km     7 nocí
Grécko-Korfu             01:40 +1     1013 km 7 nocí
Grécko-Rhodos      02:25 +1  1472 km 7, 10/11 nocí
Grécko-Kréta          02:20 +1  1516 km 7, 10/11 nocí
Turecko-Antalya    02:25 +1  1520 km 7, 10/11 nocí
Kalábria    02:10 0   1261 km   7 nocí                        
 

Turecko-Antalya    02:35 +1   1612 km 10/11 nocí
Grécko-Kréta      02:20 +1   1560 km 10/11 nocí

* uvedené údaje o čase letu a vzdialenosti sú informačné 

Lety z Bratislavy/BTS  dĺžka priameho letu

 dĺžka priameho letu

 dĺžka priameho letu

        časový posun

        časový posun

        časový posun

vzdialenosť cca

vzdialenosť cca

vzdialenosť cca

počet nocí pobytu

počet nocí pobytu

počet nocí pobytu

Lety z Košíc/KSC

Lety zo Sliača/SLD

KSC

Malaga
Almeria

Kalábria

južný Cyprus

Kréta

Korfu

Rhodos

Izmir

Antalya

Zakynthos

Sardínia

Malorka
Menorka

Korzika



       je #fantasticky #idealny #rodinny #oddych 
a spolu s detským klubom                             

budú tými najlepšími kamarátmi 
na Vašej dovolenke plnej zážitkov☺

FIRO ŠPORT – pohybové  a športové aktivity

FIRO ZÁBAVA – spoločenské a zábavné aktivity

FIRO ATELIÉR – tvorivé aktivity

FIRO OBJAVY – vzdelávacie, poznávacie  

                            a objavovacie aktivity

FIRO DOBRODRUŽSTVO – dobrodružné aktivity

FIRO RELAX – meditatívne aktivity

Na aké aktivity sa môžete s našimi 
animátormi tešit ?
mini disco • tematické dni • pirátsky poklad • indiánske 

leto • športová mini olympiáda • obľúbený rozprávkový 

hrdina • tvorivé dielne • facepainting • modelovanie ba-

lónov • púšťanie balónov šťastia • (pod)vodné šibalstvá 

• pieskové dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje 

• detské kvízy • kino • súťaže • bazén a vodné atrakcie 

Poznáte klub #Firovci? To je pries-
tor aj pre „dospelákov“, tak nevá-
hajte a urcite s nami absolvujte ak-
tivity urcené pre Vás plnoletých!

Užite si prvé chvíle vašej úžasnej 
dovolenky spolocne s vašimi detmi 
a potom ich zverte našim profesi-
onálnym animátorom v detskom  
klube Firácik.
-  bezplatný prázdninový klub pre deti Firáčik fungu-

je vo vybraných hoteloch počas letných školských 

prázdnin ( júl, august)

-  hotely s detským klubom Firáčik sú označené logom 

klubu

- detský klub Firáčik je určený pre deti vo veku 4-12 

rokov a teenage club pre deti od 13-18 rokov

,
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Zoznam hotelov, 
v ktorých bude detský klub

Firotour 2017  I  11

Vacanes Menorca Resort****
str. 14

Aparthotel Siesta Playa***
str. 16

Zoraida Park & 
Garden Resort****+

str. 36

Globales Samoa****
str. 22

Palmasera Village Resort****
str. 64

Marina Club Orosei*****
str. 66

Borgo di Fiuzzi Resort 
& Spa****
str. 80

Aquila Rithymna Beach*****
str. 98

Mare Monte Beach****
str. 100

Lindos Princess Beach*****
str. 116

Relax***+
str. 122

Montreal***
str. 161

Aquasis de Luxe Resort 
& Spa*****
str. 180

Meryan*****
str. 193

Ali Bey Club Manavgat*****
str. 194

Menorka Menorka Malorka

Španielsko Sardínia Sardínia

Kalábria Kréta Kréta

Rhodos Rhodos Zakynthos

Egejská riviéra Turecká riviéra Turecká riviéra



You  
   must have:
Dostaňte sa priamo k zdroju a nav- 
štívte miestny liehovar neďaleko 
prístavu v hlavnom meste. Bez likéru 
určite neodídete! Čaká na Vás širo-
ké spektrum príchutí s prípadnou 
ochutnávkou, stačí si vybrať. My 
odporúčame miestny gin Xoriguer. 
Dlhodobú tradíciu má aj výroba 
kožených výrobkov (vesty, opasky, 
kabelky, bundy, letné kožené topán-
ky „avarky“). Viac ako 100 rokov sa 
na ostrove vyrába aj tradičná obuv so 
značkou, typická nápaditými vzormi s vy-
nikajúcou kvalitou.

Výletné 
       emócie:
Vydajte sa na dobrodružstvo preskúmania niektorej z množstva 
jaskýň skalnatého pobrežia. Jedinečným zážitkom je návšte-
va Cova de Xoroi v Cala en Porter, kde sa cez deň romantické 
miesto s krásnou scenériou večer mení na unikátnu a vyhlásenú 
diskotéku priamo nad morom.

Noc je ešte mladá:  
Ak zatúžite po večernej zábave v podobe barov, diskoték s tancom až 
do skorých ranných hodín, určite si zájdite do hlavného mesta Mahon 
alebo do Ciutadelly, ktoré ponúkajú vyžitie vo vybraných hudobných 
baroch.

Nákupná horúčka:
Nákupu chtiví turisti si prídu na svoje v hlavnom meste Mahon. O dô-
slednosti Španielov pri dodržiavaní popoludňajšej siesty nemusíte 
mať obavu. Otváracia doba obchodov je od 9:30 – 13:00 a potom od 
17:00 – 20:00 hod.. V sobotu odpoludnia, v nedeľu a cez sviatky sú 
obchody zatvorené. Výnimku tvoria turistické strediská, kde si majite-
lia stanovujú otváracie doby. Obchody ponúkajú aj španielske značky 
Zara, Bershka, Desigual, kde v čase letných dovoleniek trafíte na skve-
lé výpredajové zľavy.

Ešte niečo na záver:
Ak chcete stretnúť celebritu určite sa musíte vydať do dedinky 
Binibecca, ktorá je vyhľadávaná hlavne anglickými celebritami. 
Zohnať ubytovanie je tu takmer nemožné pre vysoký dopyt. Pri 
potulkách dedinkou sa isto dozviete viac od miestnych, ktorí 
Vám radi ukážu napríklad dom patriaci matke Eltona Johna ako 
aj iné pikošky.

Názov ostrova je odvodený od slova „Menor“ čo znamená menší, aby sa odlišoval od susednej, len 40 km severovýchodne vzdialenej 

Malorky (väčší). Tento malý kúsok raja je biosférickou rezerváciou (1993) pod patronátom UNESCO, ktoré ovplyvňuje všetky aktivity na 

ostrove. Malým je v skutku aj najvyšší vrch ostrova Monte Toro (358 metrov), na vrchole ktorého je  kaplnka zasvätená Panenke Márii.. 

Vedeli ste, že tunajšia klíma je jednou z najčistejších v Európe? Príroda je tu jednoducho stále na prvom mieste. Ostrov si zamilovali 

Arabi, Rimania, Briti ale aj Francúzi, ktorí za sebou zanechali svoje stopy. Príroda na Menorke je jednoducho stále na prvom mieste, 

na ostrove je silné ekologické hnutie, darí sa regulovať výstavbu (nesmú sa stavať vysoké hotely), a doteraz nezastavané pláže musia 

zostať panenské.

Tradícia 
       musí byť: 

Ochutnávka tradičného menorské-
ho syra patrí k veľkým kulinár-
skym zážitkom všetkých „fajn-
šmekrov“. Kvalita prostredia, 
pastvín, slnečného svitu, taj-

ných receptúr dodáva chuti 
svoj punc. Syr môžete ochut-

nať v drvivej väčšine ostrovných 
reštaurácii, barov, kaviarní.

       Balzam 
              na dušu:

Nepreplnené pláže Menorky potešia hlavne ľudí hľadajúcich únik od ruchu veľkomiest.  Malebné piesoč-
naté pláže v menších zátokách potešia priaznivcov teplej vody bez vĺn. Pláže na severe ostrova sú zla-
tisté, s naviatymi pieskovými dunami, juh a východ ponúka naopak pláže biele zasadené medzi útesmi. 
Jedna z najväčších, postupne sa zvažujúcich pláži sa nachádza na juhu ostrova v Punta Prima. Svojim 

impozantným výhľadom, romantickým nádychom Vás očarí  najmalebnejšia zátoka Cala en Porter.  Len 10 
kilometrov od hlavného mesta sa ukrýva najkrajšie miesto východu Cala Mesquida. Úžasnú scenériu nájdete na 

jednom z najkrajších miest Menorky – Cala Pregonda. Na zlatistej pláži s krištáľovo čistou vodou Cala de Algaiarens, obklo-
penou skalnými svahmi si prídu na svoje nadšenci poznávania podmorského sveta. Pláže Cala Macerella a Macarellita boli zaradené 

časopisom GEO medzi top 10 svetových pláži – prečo si tento fakt neoveriť na vlastnej koži?

Láska ide 
      cez žalúdok: 
Na Menorke nie je núdza o výborné reštaurácie. S plným bru-
chom a spokojní odídete či už z menších, domáckych reštaurácií, 
ale aj z väčších, komerčnejších v mestách Ciutadella a Mahon 
(najznámejšia rybacia reštaurácia Jagaro) . Za mekku kulinárske-

ho umenia je vyhlásená dedinka Es Mercadal. Jednotkou me-
dzi reštauráciami na Menorke je Pan y Vino.

Naše tipy: reštaurácia starousadlíkov - Ca n´Olga 
(Mercadal), El Gallo (Ferreries-Cala Galdana), ktorej 
znakmi sú rustikálny interiér a vyhľadávaný hovädzí 
biftek, alebo domácka kuchyňa vo veternom mlyne  
v štýlovej reštaurácii Molí d´es Recó (Mercadal).
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    MENORKA

CoffeeCoffee 
       time:
Mademoiselle Plume – to je spojenie 
farby, svetla, vône, tvorivosti a úžasnej 
atmosféry, ktorú na vlastnej koži zažije-
te v tejto jedinečnej kaviarni / čajovni, 
ktorá sa na Vás usmieva z vydláždenej 
ulice priamo v centre mesta Mahon. 
Rozmanitosť domácich múčnikov bož-
sky prezentovaných, a k tomu výborná 
káva, domáca limonáda, alebo čaj je 
fantastickým zážitkom, ktorý neodmys-
liteľne patrí k dokonalej prázdninovej 
atmosfére. .



Menorka I Cala Blanca

Vybavenie: rozsiahly rezort 3 areálov (Blanc Cottage, Blanc Caleta, Blanc 
Palace) • vstupná hala s recepciou • výťahy • WiFi pripojenie (vo vybraných priesto-
roch) • TV kútik • internetový kútik* • reštaurácia (1 pre každý areál, 1x za týždeň 
možnosť využiť reštauráciu iného areálu, nutná rezervácia) • bazén (1 pre každý 
areál) • bary • bary pri bazénoch • lehátka a slnečníky pri bazénoch • lehátka a 
slnečníky na pláži* • záhrada s terasami na opaľovanie • práčovňa* • animačný 
program pre deti a dospelých

Šport a relax: sauna* • jacuzzi* (18+) • fitnes (18+) • herňa s PC automatmi*
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Poloha: cca 50 m od menšej pieskovej pláže Sa Cale-
ta • na západnom pobreží ostrova • cca 50 m autobusová 
zastávka • cca 100 m centrum s barmi, reštauráciami a su-
permarketom • cca 2 km malebné mesto Ciutadela • cca 
15 min. miestnou dopravou aquapark Aquarock • cca 35 
km letisko • cca 48 km hlavné mesto Mahón

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. ná-
pojov • alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výro-
by počas dňa • ľahké občerstvenie počas dňa

Ubytovanie: ubytovanie v rámci celého areálu plne v kompetencii rezortu • 
apartmán so spálňou a oddelenou obývacou miestnosťou s jedálenským kútom • 
klimatizácia • WC/kúpeľňa • fén • SAT/TV • telefón • trezor* • malá kuchynka (elek-
trický varič, mikrovlnná rúra, minichladnička) • balkón alebo terasa • na vyžiadanie 
bezbariérová izba

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

* - služba za poplatok

Pre deti: detský bazén s malou šmykľavkou • det-
ské atrakcie • ihrisko • miniklub • detská postieľka (na 
vyžiadanie) • detský klub FIRÁČIK 01.07.-31.08.

Španielsko/Menorka   I 15

MOŽNOSTI OBSADENIA
apartmán / / / /



Menorka I Cala‘n Bosch

Vybavenie: 3 poschodový hotelový komplex niekoľkých budov v tropickej 
záhrade • výťahy vo všetkých blokoch • vstupná hala s recepciou • batožinová 
miestnosť • WiFi zóna • TV miestnosť • reštaurácia • bar • bar s terasou a výhľadom 
na more • bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • 
osušky pri bazéne* • služby lekára* • parkovisko • animačné programy • bezbarié-
rový prístup do záhrady a k bazénu

Šport a relax: biliard • stolný tenis • požičovňa bicyklov a áut* • plážový 
volejbal • potápanie*

cenník str. 19
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Poloha: cca 50 m od pieskovej pláže • autobusová 
zastávka pri hoteli • v okolí niekoľko obchodov, reštaurácií 
a barov • cca 200 m zdravotné stredisko • cca 1 km aqu-
apark Aquarock • cca 10 km historická Ciutadella • cca 40 
km golfové ihrisko • cca 45 km letisko • cca 55 km hlavné 
mesto Mahón

All inclusive plná penzia formou bufetu •  
nápoje k obedu a večeri (voda, nealko, domáce víno, 
pivo) • nealkoholické nápoje z postmixu počas dňa • 
ľahké popoludňajšie občerstvenie v bare pri bazéne • 
ľahký polnočný snack • neskoré raňajky snackbare pri 
bazéne (káva, čaj, džúsy z postmixu, sladké pečivo) • 
alkoholické nápoje* mimo obeda a večere v baroch sú 
za poplatok

Ubytovanie: štúdio ( jedna izba) alebo apartmán (obývacia izba s pohovkou 
a oddelená spálňa) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • SAT/TV • telefón • WiFi pripojenie* 
• kuchynský kút s jedálenským stolom (minichladnička, mikrovlnná rúra) • balkón 
alebo terasa s výhľadom do okolia

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

* - služba za poplatok

Pre deti: miniklub • detská postieľka (na vyžiadanie) 
• detský klub FIRÁČIK 01.07.-31.08.

Španielsko/Menorka   I 17
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MOŽNOSTI OBSADENIA
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Poloha: cca 300 m od pieskovej pláže Punta Prima • 
v miernom svahu nad plážou • v juhovýchodnej časti Me-
norky • autobusová zastávka pred hotelom • v okolí nie-
koľko reštaurácií, barov a obchodov • cca 5 km mestečko 
Sant Lluís • cca 10 km hlavné mesto Mahon • cca 40 minút 
od letiska

Vybavenie: ex hotel Barcelo Pueblo Menorca • vstupná hala s recepciou • 
WiFi pripojenie • internetový kútik* • reštaurácia • bary • salóny • 3 vonkajšie bazény 
s terasami na opaľovanie • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky pri 
pláži* • plážové osušky (vratná záloha) • obchod so suvenírmi • animačné programy

Šport a relax: SPA centrum* (vnútorný bazén, vírivé kúpele, sprchy, sauna, 
masáže, turecké kúpele) • fitnes • herňa s PC automatmi* • minigolf* • stolný tenis • 
tenis* • biliard* • aerobik • futbalové ihrisko • cca 25 km vzdialené golfové ihrisko*

Ubytovanie: komfortne zariadené izby • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • 
SAT/TV • telefón • trezor* • minibar • balkón alebo terasa • typy izieb: štandardná, 
rodinná (prepojené miestnosti), na vyžiadanie bezbariérová na prízemí s vaňou

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

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

* - služba za poplatok

cenník str. 19

Polpenzia, za príplatok all inclusive: plná penzia 
formou bufetu • nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, víno) • 
alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby v ba-
roch počas dňa • ľahké občerstvenie počas dňa • zmrzlina
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Menorka I Punta Prima

štandardná izba 

rodinná izba / / / / /

MOŽNOSTI OBSADENIA

7 
nocí

7 
nocí

ApArThOTEl SIESTA plAyA**** strana: 16-17

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v štúdiu 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 699 699 799 959 1059 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1059 999 899 799 799

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 454,35 519,35 623,35 688,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 688,35 649,35 584,35 519,35 519,35

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v apartmáne 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 799 799 899 1059 1159 1159 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1159 1099 999 899 899

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 519,35 584,35 688,35 753,35 753,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 753,35 714,35 649,35 584,35 584,35

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 2-16 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-16 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Menorca - 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 210 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

Cenníky - Menorka

7 
nocí

7 
nocí

7 
nocí

7 
nocí

ApArThOTEl VAcANcES MENOrcA rESOrT**** strana: 14-15

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 959 1059 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1059 999 899 799

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 519,35 623,35 688,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 688,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 454,35 519,35 519,35 519,35 519,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 519,35 519,35 519,35 519,35

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

hOTEl OccIDENTAl MENOrcA***** strana: 18

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 919 929 1029 1109 1149 1219 1249 1449 1449 1449 1389 1219 1059 939 909 709

zľava 35% do 15.01.2017* 597,35 603,85 668,85 720,85 746,85 792,35 811,85 941,85 941,85 941,85 902,85 792,35 688,35 610,35 590,85 460,85

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

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 1059 1159 1159 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1159 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 688,35 753,35 753,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 753,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 519,35 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 519,35 519,35

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1269 1449 1579 1629 1689 1729 1929 1929 1929 1859 1689 1419 1219 1179 979

zľava 35% do 15.01.2017* 811,85 824,85 941,85 1026,35 1058,85 1097,85 1123,85 1253,85 1253,85 1253,85 1208,35 1097,85 922,35 792,35 766,35 636,35

3. a 4. osoba na prístelke* 662,35 668,85 759,85 824,85 844,35 876,85 889,85 993,85 993,85 993,85 961,35 876,85 746,85 642,85 629,85 532,35

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 599 599 669 719 739 759 779 849 849 849 829 759 659 579 549 369

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

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€

AKCIA 
2 DETIZA1€



Vedeli ste, že ostrov pomenovali Rimania? Mallorca v preklade znamená „Tá najväčšia“. Pre nás určite nie je len najväčšia z Baleár-

skych ostrovov, ale taktiež aj najpôsobivejšia, najrozmanitejšia perla Stredozemného mora, kde si každý nájde ten svoj kúsok raja. 

Najväčším lákadlom je hlavné mesto Palma de Mallorca  s jeho dominantou - katedrálou La Seu, pod ktorú sa podpísal aj génius 

katalánskej secesie Antoni Gaudí. Na bohoslužbu sa do katedrály zmestí až 18 000 ľudí. Elegancia, sofistikovanosť, intímnosť, 

multikultúrnosť, živosť - a to všetko odrazené v nádhernej palete architektúry mesta. Nájdete tu aj starú arabskú štvrť s labyrintom 

úzkych uličiek ukrývajúce paláce, múzeá či nádvoria. Bývalé Rímske mesto (Palmaria) stále existuje jeden až dva metre pod zemou 

s dôkazom pozostatkov nachádzajúcich sa v blízkosti katedrály. Odvážite sa tieto záhady odhaliť aj vy? 

Láska ide 
    cez žalúdok: 
V prípade, ak aj Vy vyhľadávate tradíciu, kulinárske zážitky 
a gastronomické špecialitky miest odporúčame Vám na-
vštíviť:
- Nikki Beach Restaurant, Calvia Beach – čo tak obed pri 
pláži a večera pod hviezdami?
- Feliz Restaurant, Palma de Mallorca – priateľská reštau-
rácia so špeciálnymi nocami s  BBQ (piatky) a Paellou (ne-
dele) zaručujú skvelú atmosféru a gastronomický zážitok.

Balzam na dušu:
Snívate o Karibiku? Pláže Malorky sú odpoveďou na realizáciu Va-
šich snov! Medzi najznámejšie skvosty pobrežia patria:
Playa de Muro v Bahía de Alcudia na severe ostrova ponúka pie-
sočnaté, niekoľko kilometrové pláže v blízkosti historických miest 
ako je Alcudia alebo Port de Pollenca. Celé okolie je živé s ponu-
kou množstva reštaurácii, barov, obchodíkov či butikov.
Pokiaľ vyhľadávate pokojnejšie, izolovanejšie prostredie s nedo-
tknutou plážou, vyberte sa na južné pobrežie na pláž Es Trenc. 
Krištáľovo čistá voda, zlatý piesok a panenská príroda je odpove-
ďou pre každú cestovateľskú dušu.
Z východného pobrežia určite odporúčame krásne slnkom zaliate 
kilometrové pláže Sa Coma a Calla Millor.

You must have:
Zabudnite na bežné pohľadnice či mag-
netky. Doneste si svoje perly! Príbeh 
Malorských perál od ich procesu výroby,  
kvalitného remeselného spracovania až 
po vystavené exkluzívne modely - to 
všetko môžete obdivovať v meste 
Manacor – Majorica Pearls. K 
tradičným suvenírom patria aj 
výrobky z farebného skla, výrob-
ky z kože či olivového dreva. 

Tradícia musí byť:
Vydajte sa aj Vy po ceste poznávania chutí a vôní Ma-
lorky. Neodmysliteľnou súčasťou tradičnej kuchyne je 
kombinovanie slaného a sladkého jedla. Národným jed-
lom je Paella (pokrm z ryže a plodov mora). Sobrasada je 
legendou v malorskej kuchyni (ide o klobásu pripravenú 
zo špeciálneho čierneho bravčového mäsa.
Kráľovnou medzi malorskými sladkosťami je Ensaima-
das (špirálovité plnené koláče) bez ktorých určite neod-
chádzajte! Dopriatie si lahodnej osviežujúcej Sangrie či 
bylinného likéru Hierbas ktoré Vám zaručene spríjemnia 
pohodové večery pri šume mora. 

    Nákupná 
                horúčka:
Obchodíky takmer na každom rohu ponúkajúce rôznorodý sortiment po-
tešia nie jedného shopoholika. Od tradičných suvenírov, tematických osu-
šiek, plážových pomôcok až po vtipné tričká v letoviskách. V mestách sú 
sústredené sieťové obchody aj so značkovým tovarom.  

   Noc je 
         ešte mladá:
Čo by to bolo za dovolenku bez večernej zábavy? Malorka a ohni-
vé flamenco zaručene rozprúdi krv v žilách každého nadšenca 
tanca. Obľúbené fiesty sú organizované ako oslava svätých. 
Temperamentnejším odporúčame zažiť nočný život v:
- Tokio Joe´s Nightclub, Megaluf
- Banana Nihtclub, Alcucia
- El Divino Nightclub alebo Pacha, Palma de Mallorca
- Charly´s Dicotheque, Ca´n Picafort
- Lolly Pop, Cala Millor

Výletné emócie:
Čo by to bolo už za dovolenku bez atrakcií? Medzi najväč-
šie lákadlá ostrova patrí delfinárium Marineland (neďaleko 
Palmy), ktoré s obľubou navštevujú rodiny  s deťmi. Pred-
stavenia hravých delfínov, jemne nemotorných tuleňov,  pi-
rátska show  s cvičenými papagájmi vyčaria úsmev na nie 
jednej tvári.
Na východnom pobreží sa nachádza niekoľko jaskýň, kde 
za zmienku určite stojí Dračia jaskyňa – Cuevas Drach. 
Vrcholným zážitkom okrem obdivovania kvapľovej krásy 
patrí koncert vážnej hudby na podzemnom jazierku s prie-
zračnou modrou vodou.

Ešte niečo na záver:
Najznámejším rodákom Malorky je talentovaný tenista Ra-
fael Nadal, ktorý sa rád vracia do svojej domoviny a to do 
mestečka Porto Cinto, kde vlastní vilu. Kúzlu ostrova podľahli 
aj Catherine Zeta Jones, Michael Dougles a mnohí iní. Ne-
chajte sa inšpirovať a cíťte sa aj vy celebritne!

Coffee time:
Túžite vypnúť a nájsť si to pravé rela-
xačné útočisko len pre seba a svo-
jich priateľov? Vychutnať si osobitý 
štýl miesta a pochutnať si na kávič-
ke, alebo chutnom jedle z čerstvých 
miestnych produktov? Navštívte aj vy 
Rialto Café v Palma de Mallorca!
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ZábavaJedlo Coffee

Oddych

Tradícia

Nákupy

Suvenír

Emócie

    MALORKA



Vybavenie: komplex 2 zrekonštruovaných budov (2015) • výťahy • vstupná 
hala s recepciou • WiFi pripojenie pri recepcii* (pripojenie 30 min. denne zadarmo) 
• internetový kútik* • TV kútik • reštaurácia • pizzeria • bar • gril bar v záhrade • 
kaviareň • bar pri bazéne • 3 bazény • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka 
a slnečníky na pláži* • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: multifunkčné ihrisko (futbal, volejbal) • stolný tenis* • biliard* • 
vodné pólo • šípky • lukostreľba

Ubytovanie: spolu 372 izieb v oboch budovách • štandardná izba s 1 prístel-
kou • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie na izbách* • telefón 
• minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa s výhľadom na more

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

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

* - služba za poplatok

 
All inclusive plná penzia formou bufetu • nápo-
je k hlavným jedlám (voda, víno) • ľahké občerstvenie po-
čas dňa • zmrzlina pre deti • nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby počas dňacenník str. 30

Poloha: cca 50 m od pieskovej pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora • v miernom svahu na skalnatom úte-
se v pokojnej východnej časti ostrova • v okolí niekoľko 
reštaurácií, barov a obchodov • v blízkosti autobusová za-
stávka • cca 200 m centrum letoviska Calas de Mallorca • 
cca 12 km od mesta Manacor • cca 60 km od letiska • cca 
72 km od hlavného mesta Palma de Mallorca

Malorka I Calas de Mallorca
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Malorka I Calas de Mallorca

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii* • WiFi pripojene* • 
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 • tenisové 
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 cca 01.07.-31.08.

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

* - služba za poplatok

cenník str. 30
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Poloha: cca 300 m od pieskovo-kamienkovej pláže 
Cala Domingos • na východe ostrova v  zátoke letoviska 
Cala de Mallorca, v jednej z najkrajších a najrozmanitejších 
oblastí ostrova • pár minút chôdze do centra s množstvom 
obchodov, barov a nočných klubov • cca 60 km od hlavné-
ho mesta Palma de Mallorca • 65 km od letiska

All inclusive plná penzia formou bufetu • alkoho-
lické 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
štandard. izba / / / /
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štandard. izba 

na vyžiadanie

/ /
/

MOŽNOSTI OBSADENIA
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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
štandard. izba štandard. 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. 31

Polpenzia, za príplatok all inclusive: plná penzia 
formou bufetu • nápoje k hlavným jedlám (víno, pivo, voda 
a nealko) • ľahké občerstvenie počas dňa • alkoholické a 
nealkoholické nápoje miestnej výroby počas dňa • popo-
ludní káva, čaj, zákusok

24  I  Španielsko/Malorka
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Vybavenie: hotelový komplex • vstupná hala s recepciou • výťah • TV kútik 
• WiFi pripojenie* v lobby bare • internetový kútik* • reštaurácia • bar pri bazéne • 
bar na terase s výhľadom na more • vonkajší bazén • bazén s oddelenou detskou 
časťou • terasa na opaľovanie • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka 
na pláži* • práčovňa* • animačný program

Šport a relax: biliard* • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: 139 izieb • štandardná izba s možnosťou 1 prístelky • klimati-
zácia • kúpeľňa/WC • SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička* • väčšina izieb 
s balkónom alebo terasou s výhľadom do vnútrozemia alebo bočným výhľadom 
na more*

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

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

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

 Polpenzia, za príplatok all inclusive: plná penzia 
formou bufetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby 
• ľahké občerstvenie počas dňa • popoludní čaj, káva, 
zákusky • rozlievané nealkoholické a alkoholické nápo-
je miestnej výroby počas dňa (pivo, víno, sangria, voda, 
nealko)cenník str. 31

Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • na severovýchodnom pobreží ostrova 
Malorka • cca 1 km od letoviska S`Illot s nákupnými mož-
nosťami • cca 6 km od Safari ZOO • cca 9 km od jaskyne 
Coves del Drac • cca 20 km od mestečka Manacor (výroba 
perál) • cca 68 km od letiska • cca 71 km od hlavného mes-
ta Palma de Mallorca

Malorka I S`Illot

Španielsko/Malorka   I  25

Ho
te

l 
m

Ix
 C

ol
om

bo
**

*



aP
aR

tH
ot

el
 

Fe
RR

eR
a 

bl
an

Ca
**

**
+

Vybavenie: hotelový komplex 10 blokov budov  v rozľahlej záhrade • vstupná 
hala s recepciou • výťahy • WiFi pripojenie (vo vybraných častiach hotela) • internetový 
kútik* • reštaurácia • lobby bar • bar pri bazéne • 4 vonkajšie bazény • detský bazén • 
terasa na opaľovanie • slnečníky a lehátka pri bazénoch • slnečníky a lehátka na pláži* 
• plážové osušky pri bazéne (vratná záloha) • denné a večerné animačné programy vr. 
športových aktivít • počas večere je vyžadovaný dress code (páni dlhé nohavice, nie je 
vhodné plážové oblečenie) • neodporúčame klientom na vozíčku

Šport a relax: aerobik • biliard* • šípky • stolný tenis • minigolf* • petanque 
• tenis* • volejbal

Ubytovanie: 183 izieb • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • WiFi 
pripojenie • telefón • trezor* • minichladnička • balkón alebo terasa • typy izieb: su-
perior (cca 30 m2), suita (2lôžková spálňa oddelená od obývacej izby s rozkladacou 
pohovkou, cca 40 m2), na vyžiadanie bezbariérová izba

Pre deti: detský bazén • malý vodný park so šmykľavkami • miniklub • detská 
postieľka (na vyžiadanie)

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

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

/

 All inclusive  plná penzia formou bufetu • nápo-
je k hlavným jedlám (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, sušienkycenník str. 32

Poloha: cca 30 m od pieskovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • na juhovýchodnom pobreží ostrova 
Malorka • cca 20 m autobusová zastávka • cca 800 m od 
letoviska Cala d´Or s nákupnými možnosťami • cca 55 km 
od letiska • cca 65 km od hlavného mesta Palma de Mal-
lorca

Malorka I Cala d´Or
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superior

suita na vyžiadanie

Malorka I Cala d´Or

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • TV kútik • WiFi pripojenie (v celom 
areáli) • internetový kútik* • herňa • reštaurácia • 3 bary • vonkajší bazén • detský 
bazén • vnútorný bazén • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na 
pláži* • terasa na opaľovanie • parkovisko • práčovňa* • služby lekára* (na vyžiada-
nie) • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby spa/wellness centra* • sauna* • masáž* • biliard*• stolný 
tenis • tenis*• minigolf* • požičovňa bicyklov* • potápanie* • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: 430 izieb • moderná štandardná izba s možnosťou 1 prístelky 
• klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón • WiFi pripojenie* • mi-
nichladnička • trezor* • balkón alebo terasa • výhľad na more*

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko

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

* - služba za poplatok

cenník str. 32
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora • cca 800 m od pláže Cala Ferrera • cca 1,5 
km od letoviska Cala d´Or s nákupnými možnosťami • cca 
3 km od prístavu Cala d´Or • cca 61 km od hlavného mesta 
Palma de Mallorca • cca 55 km od letiska

Polpenzia, za príplatok all inclusive: plná penzia 
formou bufetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby 
• ľahké občerstvenie počas dňa • popoludní čaj, káva, 
zákusky • rozlievané nealkoholické a alkoholické nápo-
je miestnej výroby počas dňa (pivo, víno, sangria, voda, 
nealko)

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /
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Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľným 
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 nákup-
nými 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

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 s možnosťou jednej prísteľky • klimatizácia • 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

cenník str. 33

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. roz-
lievaných nápojov miestnej výroby (nealko, voda, pivo, 
víno) • neobmedzená konzumácia miestnych alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov počas dňa • ľahké občer-
stvenie počas dňa • zmrzlina pre deti • popoludní čaj, káva, 
zákusky, sušienky

28  I  Španielsko/Malorka
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Vybavenie: 6.posch hotel v krásnej rozľahlej záhrade • vstupná hala s re-
cepciou • výťahy • TV kútik • WiFi pripojenie v celom areáli • internetový kútik* • 
reštaurácia • bar • bar pri bazéne • 3 vonkajšie bazény • detský bazén • slnečníky a 
lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži* • plážové osušky (vratná kaucia) 
• parkovisko • počas večere je vyžadovaný dress code (páni dlhé nohavice, nie je 
vhodné plážové oblečenie) • denný a večerný animačný program

Šport a relax: SPA & wellness centrum* (s menším bazénom) • sauna* • 
kozmetický salón* • masáže* • kaderníctvo* • fitnes* • vnútorné jacuzzi* •  požičovňa 
bicyklov* • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: 332 izieb • vkusne zariadená štandardná izba s možnosťou 1 
prístelky • individuálna klimatizácia • kúpeľňa /WC • fén • SAT/LCD TV (hudobný 
kanál) • WiFi pripojenie* • telefón • minichladnička • trezor* • balkón alebo terasa • 
výhľad na more*

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

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

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /

 

Polpenzia  raňajky a večera formou bufetu

cenník str. 33

Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • na severovýchodnom pobreží ostro-
va • cca 2 km od obchodného centra Las Gaviotas • cca 
5 km od letoviska Can Picafort • cca 5 km od vodného 
parku Hidropark • cca 6 km od letoviska Port d´Alcúdia s 
nákupnými možnosťami • cca 7 km od historického centra 
Alcúdia • cca 10 km od golfového ihriska Alcanada • cca 
52 km od hlavného mesta Palma de Mallorca • cca 60 km 
od letiska

Malorka I Playa de Muro
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štandard. izba 

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. izba 

rodinná izba

junior suita 
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HOTEL MIx COLOMBO*** strana: 25

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 769 769 799 829 879 999 999 999 1029 1049 1049 1049 1039 949 949 899

zľava 42% do 15.01.2017* 446,02 446,02 463,42 480,82 509,82 579,42 579,42 579,42 596,82 608,42 608,42 608,42 602,62 550,42 550,42 521,42

3. a 4. osoba na prístelke* 318,42 318,42 330,02 347,42 370,62 434,42 434,42 434,42 446,02 457,62 457,62 457,62 451,82 405,42 405,42 382,22

1. a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 189 189 219 269 309 409 409 409 419 429 429 429 409 289 289 259

1. a 2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 259 259 289 339 359 409 409 409 419 429 429 429 429 389 389 369

príplatok za all inclusive - dospelý 69 69 69 79 79 69 69 69 79 79 79 79 79 79 79 79

príplatok za all inclusive - dieťa 2-7 rokov 19 19 19 19 29 39 39 39 39 39 39 39 39 19 19 19

príplatok za all inclusive - dieťa 7-12 rokov 19 19 29 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.

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 779 829 829 979 1009 1009 1019 1059 1059 1059 1059 989 959 959

zľava 42% do 15.01.2017* 451,82 480,82 480,82 567,82 585,22 585,22 591,02 614,22 614,22 614,22 614,22 573,62 556,22 556,22

3. a 4. osoba na prístelke* 324,22 347,42 347,42 422,82 434,42 434,42 440,22 463,42 463,42 463,42 463,42 422,82 411,22 411,22

1. a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 189 269 269 389 409 409 419 429 429 429 429 329 289 289

1. a 2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 259 349 349 409 409 409 419 429 429 429 429 409 399 399

príplatok za all inclusive - dospelý 69 79 79 69 69 69 69 79 79 79 79 79 79 79

príplatok za all inclusive - dieťa 2-7 rokov 19 19 19 39 39 39 39 39 39 39 39 29 19 19

príplatok za all inclusive - dieťa 7-12 rokov 19 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 979 949 1059 1229 1339 1279 1419 1329 1349 1179 1089

zľava 42% do 15.01.2017* 567,82 550,42 614,22 712,82 776,62 741,82 823,02 770,82 782,42 683,82 631,62

3. a 4. osoba na prístelke* 417,02 405,42 457,62 544,62 596,82 573,62 637,42 591,02 602,62 521,42 475,02

1. a 2. dieťa 2-7 rokov na prístelke 189 219 309 489 539 519 569 529 469 329 259

1. a 2. dieťa 7-12 rokov na prístelke 289 319 429 499 539 519 569 529 539 479 449

príplatok za all inclusive - dospelý 109 99 129 99 109 109 129 119 129 119 109

príplatok za all inclusive - dieťa 2-7 rokov 19 19 39 49 59 59 69 59 49 29 19

príplatok za all inclusive - dieťa 7-12 rokov 29 39 69 49 59 59 69 59 69 59 59

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

HOTEL GLOBALES AMERICA**** strana: 23
Termíny odletov z Bratislavy 
na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 07.06. 10.06. 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. 23.09.

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 7

dospelá osoba na základnom lôžku 699 729 759 799 899 959 959 999 999 999 999 999 999 999 899 859 799 799

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 473,85 493,35 519,35 584,35 623,35 623,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 558,35 519,35 519,35

3. osoba na prístelke* 512,85 512,85 519,35 525,85 532,35 532,35 532,35 532,35 532,35 532,35 532,35 532,35 532,35 532,35 532,35 525,85 421,85 421,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 239 239 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 209 209

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 339 339 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 289 289

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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 699 799 899 959 959 999 999 999 999 999 999 899 859 799 799

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 519,35 584,35 623,35 623,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 558,35 519,35 519,35

3. osoba na prístelke* 519,35 525,85 532,35 538,85 538,85 538,85 538,85 538,85 538,85 538,85 538,85 532,35 532,35 473,85 473,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 239 239

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 309 309

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1199 1459 1599 1499 1599 1499 1399 1199 999

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 779,35 948,35 1039,35 974,35 1039,35 974,35 909,35 779,35 649,35

3. osoba na prístelke* 857,35 792,35 870,35 818,35 889,85 818,35 889,85 818,35 883,35 805,35 863,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 329 309 339 309 339 309 339 309 339 309 269

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 479 449 489 449 489 449 489 449 489 449 389

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - MalorkaCenníky - Malorka
CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice - Palma de Mallorca – 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

7 
nocí

10/11 
nocí

7 
nocí

HOTEL GLOBALES SAMOA****  strana: 22
Termíny odletov z Bratislavy 
na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 07.06. 10.06. 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. 23.09.

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 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 629 659 699 799 859 859 899 899 899 899 899 899 899 859 799 699 699

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 408,85 428,35 454,35 519,35 558,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 454,35 454,35

3. osoba na prístelke* 356,85 356,85 363,35 382,85 395,85 447,85 467,35 506,35 519,35 551,85 564,85 564,85 564,85 532,35 434,85 395,85 389,35 389,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 199 199 199 199 229 229 259 259 259 259 259 259 229 199 199 199 199

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 239 239 239 249 259 279 309 319 329 349 349 349 349 329 279 259 259 259

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 239 239 239 249 259 279 309 319 329 349 349 349 349 329 279 259 259 259

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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 599 699 799 859 859 899 899 899 899 899 899 859 799 699 699

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 454,35 519,35 558,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 454,35 454,35

3. osoba na prístelke* 369,85 389,35 415,35 467,35 480,35 525,85 538,85 571,35 571,35 571,35 558,35 486,85 395,85 389,35 389,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 199 199 199 199 229 259 259 259 259 259 259 229 199 199 199

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 249 259 269 309 309 329 339 359 359 359 349 309 259 259 259

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 249 259 269 309 309 329 339 359 359 359 349 309 259 259 259

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 1099 1229 1299 1259 1299 1259 1199 1099 899

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 714,35 798,85 844,35 818,35 844,35 818,35 779,35 714,35 584,35

3. osoba na prístelke* 493,35 480,35 564,85 603,85 727,35 714,35 811,85 746,85 714,35 506,35 538,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 239 239 259 279 319 309 349 319 309 239 259

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 329 319 369 389 459 449 509 469 449 329 359

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 329 319 369 389 459 449 509 469 449 329 359

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

7 
nocí

HOTEL GLOBALES PLAyA SANTA PONSA*** strana: 24

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 679 679 709 719 819 819 939 959 959 959 959 959 949 889 889 679

zľava 35% do 15.01.2017* 441,35 441,35 460,85 467,35 532,35 532,35 610,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 616,85 577,85 577,85 441,35

3. osoba na prístelke* 317,85 317,85 330,85 330,85 376,35 376,35 434,85 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 408,85 408,85 317,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 229 229 229 229 239 239 259 259 259 259 259 259 259 249 249 229

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 249 249 259 259 279 279 309 309 309 309 309 309 309 289 289 249

príplatok za all inclusive - dospelý 99 99 89 89 129 129 119 119 119 119 119 119 119 89 89 99

príplatok za all inclusive - 1. dieťa 7-13 rokov 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

príplatok za all inclusive - 1. dieťa 2-7 rokov 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.

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 699 719 779 829 889 969 969 969 969 969 969 909 889 769

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 467,35 506,35 538,85 577,85 629,85 629,85 629,85 629,85 629,85 629,85 590,85 577,85 499,85

3. osoba na prístelke* 324,35 337,35 363,35 382,85 408,85 447,85 447,85 447,85 447,85 447,85 447,85 421,85 408,85 356,85

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 229 239 239 249 249 259 259 259 259 259 259 259 259 239

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 259 259 279 279 309 309 309 309 309 309 309 309 309 269

príplatok za all inclusive - dospelý 99 89 119 129 129 119 119 119 119 119 119 99 89 89

príplatok za all inclusive - 1. dieťa 7-13 rokov 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

príplatok za all inclusive - 1. dieťa 2-7 rokov 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 869 849 989 1029 1299 1229 1319 1229 1259 1119 869

zľava 35% do 15.01.2017* 564,85 551,85 642,85 668,85 844,35 798,85 857,35 798,85 818,35 727,35 564,85

3. osoba na prístelke* 402,35 395,85 460,85 473,85 597,35 564,85 603,85 564,85 577,85 512,85 402,35

1. dieťa 2-7 rokov na prístelke 249 249 259 269 309 289 309 289 289 279 249

1. dieťa 7-13 rokov na prístelke 289 289 309 319 369 359 369 359 359 339 289

príplatok za all inclusive - dospelý 149 129 169 189 189 169 189 169 169 129 149

príplatok za all inclusive - 1. dieťa 7-13 rokov 39 39 49 49 49 49 49 49 49 39 39

príplatok za all inclusive - 1. dieťa 2-7 rokov 29 19 29 29 29 29 29 29 29 19 29

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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7 
nocí

10/11 
nocí

7 
nocí

APARTHOTEL FERRERA BLANCA**** strana: 27

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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 superior 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 1209 1219 1299 1299 1449 1449 1509 1549 1549 1549 1549 1539 1429 1319 1319 1209

zľava 35% do 15.01.2017* 785,85 792,35 844,35 844,35 941,85 941,85 980,85 1006,85 1006,85 1006,85 1006,85 1000,35 928,85 857,35 857,35 785,85

3. osoba na prístelke* 519,35 525,85 564,85 564,85 629,85 629,85 655,85 675,35 675,35 675,35 675,35 668,85 623,35 571,35 571,35 519,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 429 439 489 489 539 539 559 579 579 579 579 569 539 499 499 429

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1279 1309 1389 1449 1469 1559 1559 1559 1559 1559 1479 1359 1329 1259

zľava 35% do 15.01.2017* 831,35 850,85 902,85 941,85 954,85 1013,35 1013,35 1013,35 1013,35 1013,35 961,35 883,35 863,85 818,35

3. osoba na prístelke* 551,85 564,85 603,85 636,35 642,85 681,85 681,85 681,85 681,85 681,85 649,35 590,85 577,85 545,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 479 489 519 539 549 579 579 579 579 579 549 509 499 459

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1659 1649 1889 1889 2159 2039 2199 2019 1949 1709 1659

zľava 35% do 15.01.2017* 1078,35 1071,85 1227,85 1227,85 1403,35 1325,35 1429,35 1312,35 1266,85 1110,85 1078,35

3. osoba na prístelke* 727,35 727,35 831,35 831,35 954,85 896,35 974,35 889,85 857,35 753,35 727,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 569 599 689 689 779 739 799 739 709 629 569

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

7 
nocí

HOTEL PLAyA ESPERANzA**** strana: 29

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1249 1249 1249 1299 1299 1419 1439 1439 1439 1439 1439 1419 1279 1279 1279

zľava 35% do 15.01.2017* 811,85 811,85 811,85 811,85 844,35 844,35 922,35 935,35 935,35 935,35 935,35 935,35 922,35 831,35 831,35 831,35

3. osoba na prístelke* 616,85 616,85 616,85 616,85 649,35 649,35 714,35 727,35 727,35 727,35 727,35 727,35 714,35 636,35 636,35 636,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 499 499 499 499 519 519 569 579 579 579 579 579 569 519 519 519

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.

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 1249 1249 1279 1309 1359 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1329 1279 1279

zľava 35% do 15.01.2017* 811,85 811,85 831,35 850,85 883,35 935,35 935,35 935,35 935,35 935,35 935,35 863,85 831,35 831,35

3. osoba na prístelke* 623,35 623,35 636,35 655,85 688,35 727,35 727,35 727,35 727,35 727,35 727,35 662,35 642,85 642,85

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 509 509 519 529 549 579 579 579 579 579 579 539 519 519

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1719 1599 1749 1679 1999 1879 2019 1879 1909 1649 1769

zľava 35% do 15.01.2017* 1117,35 1039,35 1136,85 1091,35 1299,35 1221,35 1312,35 1221,35 1240,85 1071,85 1149,85

3. osoba na prístelke* 876,85 811,85 896,35 857,35 1039,35 967,85 1045,85 967,85 987,35 844,35 909,35

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 679 639 689 669 789 739 799 739 749 659 699

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

7 
nocí

HOTEL BARCELO PONENT PLAyA*** strana: 26

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 859 859 859 859 999 999 1039 1049 1129 1179 1179 1179 1149 969 969 919

zľava 42% do 15.01.2017* 498,22 498,22 498,22 498,22 579,42 579,42 602,62 608,42 654,82 683,82 683,82 683,82 666,42 562,02 562,02 533,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 359 359 359 359 409 409 429 429 459 479 479 479 469 399 399 189

príplatok za all inclusive - dospelý 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.

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 859 859 949 1009 1029 1049 1069 1189 1189 1189 1189 1039 979 949

zľava 42% do 15.01.2017* 498,22 498,22 550,42 585,22 596,82 608,42 620,02 689,62 689,62 689,62 689,62 602,62 567,82 550,42

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 359 359 389 409 419 429 439 479 479 479 479 429 399 279

príplatok za all inclusive - dospelý 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1109 1049 1189 1249 1399 1399 1619 1509 1469 1209 1199

zľava 42% do 15.01.2017* 643,22 608,42 689,62 724,42 811,42 811,42 939,02 875,22 852,02 701,22 695,42

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 449 429 479 509 559 559 639 599 589 489 189

príplatok za all inclusive - dospelý 249 229 249 229 249 229 249 229 249 229 249

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov 129 119 129 119 129 119 129 119 129 119 129

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

7 
nocí

HOTEL CONDESA DE LA BAHíA**** strana: 28

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1279 1289 1379 1379 1519 1519 1599 1649 1649 1649 1649 1629 1509 1449 1449 1279

zľava 39% do 31.12.2016* 780,19 786,29 841,19 841,19 926,59 926,59 975,39 1005,891005,891005,891005,89 993,69 920,49 883,89 883,89 780,19

3. osoba na prístelke* 517,89 523,99 560,59 560,59 621,59 621,59 652,09 676,49 676,49 676,49 676,49 670,39 615,49 591,09 591,09 517,89

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 449 459 519 519 559 559 589 609 609 609 609 599 559 539 539 449

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.

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 1359 1389 1459 1519 1539 1659 1659 1659 1659 1659 1559 1469 1449 1359

zľava 39% do 31.12.2016* 828,99 847,29 889,99 926,59 938,79 1011,99 1011,99 1011,99 1011,99 1011,99 950,99 896,09 883,89 828,99

3. osoba na prístelke* 554,49 566,69 597,19 621,59 633,79 682,59 682,59 682,59 682,59 682,59 639,89 603,29 597,19 554,49

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 499 519 549 569 569 609 609 609 609 609 579 549 539 489

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1769 1769 2009 1989 2299 2179 2359 2159 2099 1889 1769

zľava 39% do 31.12.2016* 1079,09 1079,09 1225,49 1213,29 1402,39 1329,19 1438,99 1316,99 1280,39 1152,29 1079,09

3. osoba na prístelke* 731,39 725,29 828,99 822,89 957,09 902,19 981,49 896,09 865,59 780,19 731,39

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 599 639 729 719 829 789 849 779 759 689 599

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - MalorkaCenníky - Malorka



Láska ide 
      cez žalúdok: 
Gastronómia ja ako každodenný malý sviatok s pestrou stredomorskou kuchyňou, najmä z čerstvých ingrediencií poteší telo aj ducha. Reštaurácie 
a bary sú otvorené dlho do neskorých hodín. Medzi najvyhľadávanejšie reštaurácie v Malage patria Vineria Cervante, Óleo Restaurant, či La Tranca. 
V Almerii určite za to stojí Taberna Nuestra Tiera. Vyhlásenými reštauráciami s fantastickou stredomorskou kuchyňou v Marbelle sú Beckett a Paco 
Jimenez. Ak si chcete dopriať reštauráciu s plážovým klubom – Marbella Niki Beach čaká práve na Vás! Nechajte sa prehovoriť na skvelý Tapas v 
reštaurácii Toscana nachádzajúci sa len 1 km od hotela Zoraida Park & Garden Resort alebo Mosaico Eco Cafe Bar smerom do Roquetas de Mar. 

Balzam na dušu:
Letovisko Costa de Almería ponúka dokopy 17 kilometrov pláží. Medzi 
TOP pláže Almeríe patrí Playa de los Genoveses. V oblasti Costa del 
Sol je malebná Playa del Cristo, pre vyznávačov plážových športov je 
vhodná pláž Misericordia.  Jedna z najkrajších a najväčších pláží  je 
Carihuela v meste Torremolinos. Malaga ponúka kilometre krásnych 
upravovaných pláží s celkovou vybavenosťou aj pre náročnejších. Naj-
navštevovanejšími sú La Caleta alebo La Malagueta. Zaujímavými sú aj 
pláže Burriana pri mestečku Nerja, alebo pokojná Torre de la Marina. 
Pláž del Cable tiež známa ako pláž „Bounty“ je v populárna medzi mla-
dou generáciou vďaka zábave.

You  
   must have:
Odneste si so sebou býka! Symbolom južného Španielska 
sa stal práve čierny býk, ktorého nájdete vyobrazeného 
na tričkách, kľúčenkách, magnetkách. Inšpirujte sa takmer 
3000-ročnou históriou využívania vejárov a jeden si zaob-
starajte aj vy! K vejáru samozrejme patria aj 
originálne Flamenco šaty. Gur-
máni si zo sebou môžu od-
niesť miestnu delikate-
su – šunku Jamón 
Serrano/Ibérico, 
či kvalitné špa-
nielske olivy.

Výletné 
       emócie:
Nuda v Almerii Vám určite nehrozí! Vyberte sa do aquaparkov 
v oblasti Torremolinos, Fuengirola, Hollywoodskeho mestečka 
Tabernas (severne od Almerie), kde sa točilo aj slávnych „Se-
dem statočných“. Známy Gibraltár v skutočnosti patriaci Veľkej 
Británii ponúka netradičné momenty s malými opičkami. Troji-
cu miest zapísaných na zozname UNESCO -Sevilla, Cordoba, 
Granada - musíte mať jednoducho vo svojom zozname! Sevilla 
ako mesto Dona Juana, Figara a Carmen, Granada je známa 
komplexom maurských palácov a krásnym botanickým parkom. 
Skalné mesto Ronda, Alcazar s najstarším dodnes používaným 
kráľovským palácom v Európe. 

Noc je 
ešte mladá: 
V letoviskách sú sú-
stredené zábavné 
podniky na tzv. hlav-
nej triede od barov so 
živou hudbou cez ka-
viarne, cukrárne, dis-
kotéky až po herne. Malaga má zo všetkých miest najviac barov a kaviarní 
na jeden meter štvorcový. Obetujte aspoň jeden večer, dospíte predsa 
ďalší deň pod palmou! Populárne diskotéky Malagy sú v štvrti Liceo, Abys-
inia, Paka Paya alebo okolo pláže La Malagueta.

Nákupná horúčka:
Andalúzia ponúka výborné nákupné možnosti, či už vyhľadávate 
miestne obchodíky, trhoviská hýriace farbami alebo bežné ob-
chodné domy. Najnavštevovanejší, kde máte všetko pod jednou 
strechou nájdete v Malage pod názvom El Corte Inglés, La Ca-
nada Shopping Centre v Marbelle. Skutočne unikátne kúsky po-
núkajú miestne obchodíky dizajnérov s nádhernými šperkami, 
štýlovým oblečením a obuvou. Urobte radosť blízkym aj sebe!

Ešte niečo 
     na záver:
Nepochybne najväčšou osobnosťou Andalúzie bol unikátny Pablo Picas-
so. V jeho rodisku Malage môžete obdivovať umelcov celoživotný vývoj 
zhmotnený v 155 dielach. Marbella je zosobnením žiariacej hviezdy medzi 
letoviskami, ktorú vyhľadáva svetová smotánka. Paris Hilton, princ Harry, 
Sean Connery, Mel Gipson, ale aj americká prvá dáma Michelle Obama 
si vie užiť atmosféru nablýskaného luxusu. Svoje nehnuteľnosti sa tu roz-
hodli mať Simon Cowell, Putin, Saudsko-arabský kráľ a i.. Chopte sa šance 
stretnúť aj Vy svoj idol! 

Coffee 
      time:
Fanúšikov rannej kávičky 
priláka aróma z útulnej ka-
viarničky Amorino (v Ma-
lage), kde Vám netradič-
ným štýlom v tvare ruže 
„nakopčekujú“ výbornú 
zmrzlinu, pripravia slad-
ké palacinky, gofry a iné 
sladké dobroty. V Almé-
rii jej svojimi vyhlásenými 
zákuskami konkuruje Con-
fiteria Capri, v Roquetas de 
Mar Vás určite nesklame Hela-
deria Romana. 

Ak chcete spoznať skutočné Španielsko, určite sa vyberte na juh! Poznať tento klenot musíte v jeho širokom spektre od rozmanitých 

hôr, flóry s množstvom paliem, skalnatých útesov až po malebné úzke uličky mestečiek s energickými a temperamentnými Andalúzan-

mi milujúcich hudbu, divadlo, zábavu a večierky. Oplatí sa poznať slovíčka „Hola“ – základný pozdrav, „Mañana“ s nejasným určením 

budúcnosti a slová známej piesne „Vamos a la playa!“ – poďme na pláž! Rozšírte si predstavu o Španielsku v rytme Flamenca so san-

griou v ruke, úžasom na tvári v koride, poznávaním fascinujúcej histórie, tradícií a pulzujúceho života južanov. Zamilujete si ich aj vy!

   ANDALÚZIA
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Jedlo

Oddych

Tradícia
Nákupy

Suvenír

Emócie
Coffee Zábava

Tradícia 
    musí byť: 
Tapas, gazpacho, paella? Sí, ME GUSTA! Jednoznačne si ne-
nechajte ujsť ochutnávku týchto miestnych špecialít. Tapas 
dokážu v Andalúzii urobiť takmer v každom bare či reštaurá-
cii. Vedeli ste, že tapas vznikol zo slovesa „tapear“ (prikryť)? 
Poháre vína sa prikrývali tanierikmi s malou porciou jedla, 
aby sa zabránilo prístupu vínnych mu-
šiek a prášeniu. Španielskou 
klasikou je bez pochýb 
paella pozostávajú-
ca z ryže, ze-
leniny, mäsa 
a morských 
plodov. Ga-
z p a c h o m 
(studenou zeleninovou 
polievkou) sa môžete osvie-
žiť kedykoľvek podľa Vašej chuti.



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 • a‘la carte reštaurácia* • bar • bar pri bazéne • bazén • lehát-
ka a slnečníky pri bazéne • osušky k bazénu (vratná kaucia cca 10 EUR) • plážové 
osušky nie sú k dispozícii • lehátka a slnečníky na pláži* • služby lekára* • parkovis-
ko • PC herňa s automatmi* • batožinová miestnosť • obchodíky • diskotéka • klien-
ti môžu využívať služby obidvoch budov nezávisle na tom, v ktorej sú ubytovaní 
(okrem reštaurácie) • denné a večerné animačné programy pre deti a dospelých

Šport a relax: stolný tenis • tenisové kurty (nutná rezervácia na recepcii, 1 
hod./izba/deň) • malé fitnes (1 hod. denne)* 

cenník str. 50

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 bufetu • 
nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, víno) • alkoholické a 
nealkoholické nápoje miestnej výroby v baroch • ľahké 
občerstvenie počas dňa • diskotéka • za príplatok mož-
nosť all inclusive Premium (v cene a’la carte reštaurácie, 
prémium nápoje)

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 • 
kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor* • chladnička • balkón alebo terasa 
• na vyžiadanie izba s výhľadom na more*, junior suita* a bezbariérová izba bez 
adaptovanej kúpeľne

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

* - služba za poplatok

Pre deti: detský bazén • detská postieľka • detské ih-
risko • malý aquapark s detskými atrakciami a toboganmi • 
detský klub Firáčik
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Poloha: priamo pri dlhej pláži s hrubým tmavším štrko-
pieskom oddelenej od hotela pobrežnou pešou prome-
nádou • v blízkom okolí obchodíky, reštaurácie, kaviarne 
• cca 5 km stará časť mesta Roquetas de Mar (možnosť 
zájsť pešou prechádzkou po pobrežnej promenáde ale-
bo miestnym autobusom, zastávka cca 50 m) • cca 2 km 
golfové ihrisko Playa Serena • cca 40 km letisko Almería

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

Vybavenie: 7poschodová budova • vstupná hala s recepciou • výťahy • inter-
netový kútik* • WiFi pripojenie v areáli (vysokorýchlostné*) • reštaurácia • snackbar 
• 2 bary • bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • slnečná terasa • osušky k ba-
zénu (cca 1 EUR/výmena, vratná kaucia cca 12 EUR) • slnečníky a lehátka na pláži* 
• požičovňa áut a bicyklov* • parkovisko* • herňa* • služby lekára* • konferenčná 
miestnosť* • animačné programy

Šport a relax: spa centrum* (masáže, sauna, vnútorný vyhrievaný bazén, 2 
jacuzzi, turecké kúpele) • fitnes* • biliard* • stolný tenis* • plážový volejbal • mini-
golf* a golf* v blízkosti

Ubytovanie: 515 štandardných izieb • 2 lôžka s rozmermi 90x200 cm a 1 
prístelka ALEBO 2 lôžka s rozmermi 135x200 cm bez možnosti ďalšej prístelky 
• klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor* • minichladnička* • 
WiFi pripojenie (vysokorýchlostné*) • balkón alebo terasa • ďalšie typy izieb: izba s 
výhľadom na more*

Pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) • detské ihrisko • 
miniklub • zábavný park pre deti v blízkosti hotela* (zvýhodnené vstupné pre klien-
tov hotela)

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

* - služba za poplatok

cenník str. 50

Polpenzia Možnosť doobjednať: all inclusive: 
plná penzia formou bufetu • nápoje k jedlu (voda, nealko, 
pivo, víno) • alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby počas dňa • ľahké občerstvenie počas dňa
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Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťahy • internetový kútik* • WiFi pri-
pojenie v celom areáli • hlavná reštaurácia so show cooking • 2 a‘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 izby s rozlohou cca 16 m² • 2 lôžka s rozmermi 105x200 cm alebo posteľ 
190x195 cm (na vyžiadanie) s možnosťou ďalšej prístelky vo forme rozkladacieho 
lôžka • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor • minibar (voda a 
nealkoholické nápoje zadarmo) • WiFi pripojenie • balkón alebo terasa

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 bufetu • nápo-
je k jedlu • alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby v baroch • ľahké občerstvenie počas dňa • zmrzlina

cenník str. 50

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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Poloha: cca 250 m od pláže s hrubším pieskom • v 
blízkom okolí množstvo obchodov, reštaurácií, barov a noč-
ných klubov • cca 800 m golfové ihrisko • cca 6 km od 
centra Roquetas de Mar • cca 35 km od letiska Almería

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. izba 

 izba Superior:

rodinná tématická izba

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie v 
lobby zdarma 30 min/deň • reštaurácia • lounge bar Café el Faro a bar pri bazéne 
El Velero • terasa na opaľovanie • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slneč-
níky na pláži* • vonkajší bazén • jacuzzi • možnosť zapožičania osušiek k bazénu 
(záloha 10 EUR, výmena cca 1 EUR) • požičovňa áut* • práčovňa* • služby lekára* • 
obchodíky • animačné programy • domáce zviera do 15 kg*

Šport a relax: minigolf • stolný tenis • biliard • Spa centrum* • golf v blízkosti* 

Ubytovanie: štandardné izby s dvoma lôžkami s rozmermi 105x200 cm a 
možnosťou prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor* • 
minibar* • balkón alebo terasa • na vyžiadanie izba Superior* a rodinná tematická 
izba*

Pre deti: detská postieľka zdarma (na vyžiadanie) • detský bazén • miniklub a 
teenklub • opatrovanie detí* 

* - služba za poplatok

cenník str. 51

All inclusive plná penzia formou bufetu • ná-
poje k jedlu (voda, nealko, pivo, domáce víno) • ľahké ob-
čerstvenie počas dňa (burger, hranolky, hot dog, zmrzlina, 
sendviče, ovocie, pečivo a pod.) • miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje v baroch
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Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie v 
lobby zdarma 30 min/deň • hlavná reštaurácia • 2 a´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 • tre-
zor* • 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

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / /

 Polpenzia  Možnosť doobjednať: 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 nealkoholické nápoje 
v barochcenník str. 51

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

Costa de Almería I Vera
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Costa del Sol I Toroxx-Costa

Vybavenie: hotelový komplex zložený 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 ve-
černé 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. 52
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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 bufetu • ná-
poje k jedlu (voda, nealko, pivo, víno) • alkoholické a neal-
koholické nápoje miestnej výroby v baroch • ľahké občer-
stvenie 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 • klimatizácia • kúpeľňa/WC 
• fén • telefón • SAT/TV • trezor* • minibar* • balkón alebo terasa • na vyžiadanie 
apartmán • na vyžiadanie bezbariérová izba (nemajú výhľad na more) • na vyžia-
danie na mieste podľa dostupnosti izba s výhľadom na more* (15 EUR/osoba/deň)     

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

* - služba za poplatok

Pre deti: detský bazén • detská postieľka (na vyžiada-
nie) • detské ihrisko • detský klub 
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Poloha: cca 100 m od piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom, oddelený len pobrežnou promenádou • cca 5 m 
od vchodu hotela autobusová zástavka • cca 3 km od cen-
tra s obchodmi, reštauráciami, barmi a ďalšími možnosťami 
zábavy • 20 km od letiska v Malage

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. izba 

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťahy • internetový kútik* • WiFi pri-
pojenie 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 • 2 lôžka s mož-
nosťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa/WC • telefón • SAT/TV • trezor* • balkón 
alebo terasa

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

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

* - služba za poplatok

cenník str. 52

All inclusive plná penzia formou bufetu • nápo-
je k jedlu (voda, nealko, pivo, domáce víno) • alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej výroby v baroch • ľahké 
občerstvenie počas dňa
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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

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /

 Polpenzia all inclusive za príplatok, plná penzia 
formou bufetu • nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, domá-
ce víno) • ľahké občerstvenie počas dňa • miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje v baroch

cenník str. 52

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

Costa del Sol I Mijas Costa
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Poloha: priamo pri pláži, oddelený len pobrežnou pro-
menádou • 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

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. izba 

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 • dve lôžka s možnosťou jednej prístelky • kli-
matizácia • 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

cenník str. 52

Raňajky polpenzia za príplatok, raňajky a večere 
formou bufetu
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Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťahy • WiFi pripojenie v celom areáli 
hotela • hlavná reštaurácia • a‘la carte reštaurácia pri pláži • bar Pub Al Andalus • 
bar Azahar Cafe • bazén so šmykľavkou • jacuzzi • lehátka a slnečníky pri bazéne • 
osuška k bazénu/na pláž (vratná kaucia, výmena cca 1 EUR) • lehátka a slnečníky na 
pláži* • obchod so suvenírmi • konferenčné miestnosti* • práčovňa* • parkovisko* • 
denné a večerné animačné programy pre deti a dospelých

Šport a relax: fitnes centrum • Spa centrum* (sauna, masáže, beauty cen-
trum) • stolný tenis* • lukostreľba* • minigolf • golf v blízkosti* • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: komfortne a funkčne vybavené izby s rozlohou cca 39,2 m² • 2 
lôžka s rozmermi 120x200 cm alebo jedno manželské lôžko s možnosťou prístelky 
• klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • telefón • SAT/TV • trezor* • minibar* • balkón 
alebo terasa • na vyžiadanie izba s bočným výhľadom na more* a rodinná izba*

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

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

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/

/

 Polpenzia plná penzia, all inclusive, premium all 
inclusive za príplatok • all inclusive: plná penzia formou bu-
fetu • nápoje k jedlu (voda, nealko, pivo, víno) • alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej výroby v baroch • ľahké 
občerstvenie počas dňacenník str. 53

Poloha: priamo pri pláži s tmavým pieskom • na okraji 
letoviska Estepona • cca 6km centrum letoviska (spojenie 
miestnym autobusom) • v okolí niekoľko reštaurácií • cca 
18 km Marbella • cca 9 km prístav Puerto Banús • cca 67 
km letisko Malaga

Costa del Sol I Estepona
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Poloha: cca 150 m od pláže • v blízkom okolí obchody, 
reštaurácie a bary • centrum Marbella cca 5 km • výhodná 
poloha na výlety do okolitých mestečiek ako Ronda, Mijas 
alebo Casares • cca 60 km letisko Malaga

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie 
v celom areáli hotela • bufetová reštaurácia Rio Verde • snack bar Le Pool Club • 
reštaurácia na terase La Hiedra (otvorená len v lete) • Blue Lounge bar • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • možnosť zapožičania osušiek k bazénu (depozit)  • lehátka 
a slnečníky na pláži* • 3 vonkajšie bazény (len pre dospelých, pre deti a hlavný 
bazén) • požičovňa áut* • práčovňa* • parkovisko* • služby lekára* • 4 konferenčné 
miestnosti*

Šport a relax: fitnes • wellness centrum (vnútorný vyhrievaný bazén, sauna, 
turecký kúpeľ, masáže*) • tenisový kurt • golf v okolí* (15 km) • vodné športy na 
pláži*

Ubytovanie: 200 izieb a suít • dve lôžka (1,35 m) • klimatizácia • kúpeľňa/WC 
• fén • telefón • SAT/TV • trezor • minibar • balkón alebo terasa • WiFi pripojenie • 
na vyžiadanie izba Kids & CO (rodinná izba na prízemí)* a izba The Level (len pre 
dospelých, na najvyššom poschodí, služby – Level lounge)*

Pre deti: detský bazén • miniklub • detské ihrisko • opatrovanie detí*

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

* - služba za poplatok

cenník str. 53

Raňajky polpenzia alebo plná penzia za príplatok • 
plná penzia: raňajky, obedy a večere formou bufetu
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štandard. izba 
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Vybavenie: vstupná hala s recepciou • výťah • zmenáreň • WiFi pripojenie v 
celom areáli hotela • bufetová reštaurácia Arena Beach • 3 bary (lobby, pool bar 
a bar na terase) • 3 a´la carte reštaurácie – Al Andalus (španielska kuchyňa), Asia 
Fusion ( japonská, čínska, thajská a indická kuchyňa), Paris Home (francúzska a ta-
lianska 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 • manželská 
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 izba Prestige Suita* (vstup do Thalasso Spa centra, mini-
bar v cene), 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

 
Raňajky polpenzia, plná penzia alebo all inclusive 
za príplatok • polpenzia: raňajky formou bufetu a večere 
formou bufetu alebo výberom z Menu • plná penzia: ra-
ňajky, obedy a večere formou bufetu • all inclusive: plná 
penzia aj s nápojmi, 1 vstup do Thalasso Spa, 1 večera v 
a´la carte reštaurácii za pobyt, minibar na izbe v cenecenník str. 53

Poloha: pri pláži oddelený len pobrežnou promená-
dou • v blízkom okolí obchody, reštaurácie a bary • cen-
trum Estepona cca 4 km • cca 36 km Marbella a cca 42 km 
Gibraltár • cca 84 km letisko Malaga

Costa del Sol I Estepona
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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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy 
za zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.
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Cenníky - Costa de Almería Cenníky - Costa de Almería

7 
nocí

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. 14.09.

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

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

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 649,35 779,35 714,35 779,35 714,35 779,35 649,35 649,35

3. osoba* 519,35 558,35 519,35 558,35 519,35 558,35 519,35 558,35 519,35 519,35

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

2. dieťa 2-13 rokov 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

HOTEL BEST SABINAL**** strana: 38

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. 20.09.

Počet nocí v superior izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 454,35 519,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 519,35 454,35 389,35 389,35

3. osoba* 382,85 389,35 421,85 434,85 434,85 434,85 434,85 434,85 434,85 434,85 421,85 389,35 382,85 382,85

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

2. dieťa 2-13 rokov 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

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. 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 1129 1319 1319 1419 1349 1579 1459 1499 1209 1209

zľava 42% do 15.01.2017* 654,82 765,02 765,02 823,02 782,42 915,82 846,22 869,42 701,22 701,22

3. osoba* 538,82 620,02 620,02 660,62 631,62 730,22 678,02 695,42 567,82 567,82

1. dieťa 2-15 rokov 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov 549 619 619 659 629 719 669 689 579 579

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. 14.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1419 1799 1689 1829 1739 2079 1919 1999 1649 1499

zľava 42% do 15.01.2017* 823,02 1043,42 979,62 1060,82 1008,62 1205,82 1113,02 1159,42 956,42 869,42

3. osoba na prístelke* 660,62 823,02 782,42 840,42 799,82 950,62 881,02 915,82 765,02 695,42

1. dieťa 2-15 rokov 199 EUR, potom 299 EUR

2. a 3. dieťa 2-15 rokov v rodinnej izbe 659 799 759 809 779 899 839 869 739 689

4. dieťa 2-15 rokov v rodinnej izbe 399 459 449 469 449 499 479 489 439 419

DIvERHOTEL ROquETAS**** strana: 40

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. 20.09.

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 939 979 1019 1019 1019 1029 1119 1119 1119 1119 989 939 889 879

zľava 42% do 15.01.2017* 544,62 567,82 591,02 591,02 591,02 596,82 649,02 649,02 649,02 649,02 573,62 544,62 515,62 509,82

3. osoba* 451,82 469,22 486,62 486,62 486,62 492,42 533,02 533,02 533,02 533,02 475,02 451,82 434,42 428,62

1. dieťa 2-15 rokov 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov 469 489 499 499 499 509 539 539 539 539 489 469 459 449

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. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1269 1279 1279 1279 1299 1439 1439 1439 1439 1299 1249 1099 1069

zľava 42% do 15.01.2017* 724,42 736,02 741,82 741,82 741,82 753,42 834,62 834,62 834,62 834,62 753,42 724,42 637,42 620,02

3. osoba na prístelke* 591,02 596,82 602,62 602,62 602,62 608,42 666,42 666,42 666,42 666,42 614,22 591,02 521,42 509,82

1. dieťa 2-15 rokov 199 EUR, potom 299 EUR

2. a 3. dieťa 2-15 rokov v rodinnej izbe 589 599 599 599 599 609 659 659 659 659 609 589 529 519

4. dieťa 2-15 rokov v rodinnej izbe 379 379 379 379 379 389 409 409 409 409 389 379 359 349

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

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. 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 999 1099 1199 1359 1259 1359 1259 1359 1099 1099

zľava 35% do 15.01.2017* 649,35 714,35 779,35 883,35 818,35 883,35 818,35 883,35 714,35 714,35

3. osoba* 649,35 714,35 649,35 714,35 649,35 714,35 649,35 714,35 649,35 649,35

1. dieťa 2-13 rokov 359 EUR, potom 499 EUR

2. dieťa 2-13 rokov 459 EUR, potom 599 EUR

HOTEL ZORAIDA PARK & GARDEN****+ strana: 36-37

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. 20.09.

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 899 999 999 999 999 999 999 999 999 899 799 799 699 699

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 519,35 519,35 454,35 454,35

3. osoba* 486,85 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 486,85 480,35 480,35 473,85 473,85

1. dieťa 2-13 rokov 259 EUR, potom 399 EUR

2. dieťa 2-13 rokov 359 EUR, potom 499 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

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. 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 1479 1639 1719 1949 1869 2209 2039 2109 1719 1639

zľava 35% do 15.01.2017* 961,35 1065,35 1117,35 1266,85 1214,85 1435,85 1325,35 1370,85 1117,35 1065,35

3. osoba* 772,85 850,85 889,85 1000,35 961,35 1123,85 1039,35 1078,35 889,85 850,85

1. a 2. dieťa 2-3 roky 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 3-7 rokov 459 489 499 549 529 599 559 579 499 489

1. a 2. dieťa 7-13 rokov 679 739 769 859 829 949 889 919 769 739

PROTuR ROquETAS HOTEL & SPA***** strana: 39

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. 20.09.

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 1129 1219 1299 1329 1369 1389 1519 1519 1519 1519 1359 1299 1199 1129

zľava 35% do 15.01.2017* 733,85 792,35 844,35 863,85 889,85 902,85 987,35 987,35 987,35 987,35 883,35 844,35 779,35 733,85

3. osoba* 597,35 649,35 681,85 694,85 720,85 727,35 792,35 792,35 792,35 792,35 714,35 681,85 636,35 597,35

1. a 2. dieťa 2-3 roky 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 3-7 rokov 389 409 419 429 439 439 469 469 469 469 439 419 409 389

1. a 2. dieťa 7-13 rokov 549 579 609 619 639 649 689 689 689 689 629 609 569 549

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

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. 14.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 849 999 1299 1389 1329 1539 1439 1499 1089 889

zľava 42% do 15.01.2017* 492,42 579,42 753,42 805,62 770,82 892,62 834,62 869,42 631,62 515,62

3. osoba* 341,62 411,22 538,82 579,42 550,42 643,22 602,62 625,82 446,02 359,02

1. dieťa 2-15 rokov 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov 369 429 539 579 549 629 589 619 459 389

HOTEL ZIMBALI PLAyA****+ strana: 41

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. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 739 909 1039 1039 1039 1059 1139 1139 1139 1139 1069 869 739 689

zľava 42% do 15.01.2017* 428,62 527,22 602,62 602,62 602,62 614,22 660,62 660,62 660,62 660,62 620,02 504,02 428,62 399,62

3. osoba* 295,22 370,62 428,62 428,62 428,62 434,42 469,22 469,22 469,22 469,22 440,22 353,22 295,22 272,02

1. dieťa 2-15 rokov 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-15 rokov 329 399 439 439 439 449 479 479 479 479 449 379 329 309

ZĽAVA>>

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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

52  I  Španielsko/Andalúzia Španielsko/Andalúzia  I  53

Cenníky - Costa del Sol Cenníky - Costa del Sol

7 
nocí

ZĽAVA>>

HOTEL GLOBALES GARDENIA PARK***+ strana: 44

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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 499 599 699 799 799 899 899 899 899 899 899 899 799 699 599 599

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 389,35 454,35 519,35 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 519,35 454,35 389,35 389,35

3. osoba na prístelke* 324,35 389,35 389,35 454,35 454,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 454,35 389,35 324,35 324,35

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

1. dieťa 7-12 rokov 259 269 289 289 289 289 359 359 359 359 359 359 289 259 259 259

7 
nocí

ZĽAVA>>

HOTEL AMARAGuA****+ strana: 46

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 899 929 1049 1049 1299 1299 1339 1359 1359 1359 1299 1299 1299 1179 1179

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 584,35 603,85 681,85 681,85 844,35 844,35 870,35 883,35 883,35 883,35 844,35 844,35 844,35 766,35 766,35

3. osoba na prístelke* 493,35 493,35 499,85 564,85 564,85 681,85 681,85 707,85 714,35 714,35 714,35 681,85 681,85 681,85 629,85 629,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 439 439 439 489 489 579 579 599 609 609 609 579 579 579 539 539

7 
nocí

ZĽAVA>>

7 
nocí

ZĽAVA>>

HOTEL MELIA MARBELLA BANuS****+ strana: 48

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1259 1279 1389 1399 1459 1489 1659 1659 1659 1659 1519 1459 1459 1459 1389 1379

zľava 42% do 15.01.2017* 730,22 741,82 805,62 811,42 846,22 863,62 962,22 962,22 962,22 962,22 881,02 846,22 846,22 846,22 805,62 799,82

3. osoba* 591,02 596,82 654,82 660,62 689,62 701,22 788,22 788,22 788,22 788,22 718,62 689,62 689,62 689,62 654,82 649,02

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

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

Počet nocí v rodinnej izbe Kids & Co s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1259 1279 1389 1399 1459 1489 1659 1659 1659 1659 1519 1459 1459 1459 1389 1379

zľava 42% do 15.01.2017* 730,22 741,82 805,62 811,42 846,22 863,62 962,22 962,22 962,22 962,22 881,02 846,22 846,22 846,22 805,62 799,82

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

1. dieťa 7-12 rokov a 2.dieťa 2-12 rokov 539 549 589 589 619 629 689 689 689 689 639 619 619 619 589 589

príplatok za rodinnú izbu - izba 429 449 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 449 429

7 
nocí

ZĽAVA>>

vIK GRAN HOTEL COSTA DEL SOL****+ strana: 45

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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 599 699 729 759 759 799 799 799 799 799 799 799 759 699 659 659

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 454,35 473,85 493,35 493,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 428,35 428,35

3. osoba na prístelke* 356,85 363,35 369,85 402,35 402,35 408,85 408,85 447,85 467,35 467,35 467,35 441,35 369,85 363,35 363,35 363,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459

7 
nocí

7 
nocí

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

HOTEL IBEROSTAR MALAGA PLAyA***** strana: 42-43

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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 899 1099 1299 1399 1399 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1299 1199 999 999

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 714,35 844,35 909,35 909,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 844,35 779,35 649,35 649,35

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

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 1099 1299 1399 1399 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1299 1199 999 999

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 714,35 844,35 909,35 909,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 974,35 844,35 779,35 649,35 649,35

3. osoba* 642,85 675,35 753,35 759,85 772,85 824,85 824,85 844,35 883,35 883,35 844,35 759,85 753,35 655,85 649,35 649,35

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

7 
nocí

7 
nocí

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

HOTEL IBEROSTAR COSTA DEL SOL****+ strana: 47

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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 1189 1249 1409 1409 1439 1499 1499 1529 1599 1599 1499 1409 1409 1189 1189 1189

zľava 37% až 40% do 15.01.2017* 713,40 749,40 845,40 845,40 906,57 944,37 944,37 963,27 1007,37 1007,37 944,37 887,67 845,40 713,40 713,40 713,40

1. dieťa 2-15 rokov 509 529 589 589 599 619 619 639 659 659 619 589 589 509 509 509

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1289 1389 1639 1639 1669 1729 1729 1759 1839 1839 1729 1639 1639 1289 1289 1289

zľava 37% až 40% do 15.01.2017* 773,40 833,40 983,40 983,40 1051,47 1089,27 1089,27 1108,17 1158,57 1158,57 1089,27 1032,57 983,40 773,40 773,40 773,40

3. osoba na prístelke* 539,40 587,40 719,40 719,40 767,97 799,47 799,47 812,07 849,87 849,87 799,47 755,37 719,40 539,40 539,40 539,40

1. a 2. dieťa 2-7 rokov v rodinnej izbe 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 7-15 rokov v rodinnej izbe 409 439 489 489 499 509 509 519 539 539 509 489 489 409 409 409

7 
nocí

ZĽAVA>>

7 
nocí

ZĽAVA>>

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

Počet nocí v rodinnej izbe s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1269 1269 1269 1309 1309 1309 1519 1549 1549 1549 1549 1479 1309 1309 1269 1229

zľava 45% do 15.01.2017* 697,95 697,95 697,95 719,95 719,95 719,95 835,45 851,95 851,95 851,95 851,95 813,45 719,95 719,95 697,95 675,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 299 299 299 299 299 299 579 639 639 639 639 519 299 299 299 299

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 539 539 539 549 549 549 629 639 639 639 639 619 549 549 529 519

ELBA ESTEPONA GRAN HOTEL & THALASSO SPA***** strana: 49

Termíny odletov z Bratislavy 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. 24.09.

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 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1259 1259 1259 1299 1299 1299 1509 1539 1539 1539 1539 1469 1299 1299 1249 1219

zľava 45% do 15.01.2017* 692,45 692,45 692,45 714,45 714,45 714,45 829,95 846,45 846,45 846,45 846,45 807,95 714,45 714,45 686,95 670,45

3. osoba na prístelke* 477,95 477,95 477,95 494,45 494,45 494,45 571,45 587,95 587,95 587,95 587,95 560,45 494,45 494,45 477,95 461,45

AKCIA 
2 DETIZA1€

AKCIA 
2 DETIZA1€



            Láska ide 
        cez žalúdok: 

Milujete atmosféru južanských 
uličiek a k tomu skvelé jedlo? 
V tom prípade si v sezóne ne-
nechajte ujsť návštevu večer-
ného Ajaccia. Najznámejšia 

gastronomická ulička Rue de 
Rome vás očarí svojou unikátnou 

atmosférou a skvelými kulinárskymi špecia-
litami domácej aj medzinárodnej kuchyne. 
Ste gurmáni a lákajú vás miestne špeciality? 
Neváhajte a navštívte autentické farmárske 
trhy, ktoré sa konajú každý deň na námestí 

Foch v srdci Ajaccia.

Coffee time: 
Tak ako Francúzi na pevnine aj Korzičania berú jedlo a 
pitie veľmi vážne. Svoj deň začínajú v kaviarni a bagetérii, 
niektorí si ho radi spríjemnia v cukrárni. Na Korzike ne-
odoláte zákuskom a lokálnym špecialitám. Za ochutnanie 
určite stojí gaštanová torta alebo fiadone (tvarohový koláč 
z kozieho alebo ovčieho syra brocciu).

You must 
          have:
Vymaňte sa z davu a prineste si originálny 
suvenír z Korziky. Ak by ste si potrebovali 
poradiť, odporúčame vám korálové šperky, 
nože, sklenený a keramický tovar, drevené hrač-
ky, koše a vlnené výrobky. Obdivovať a zakúpiť si ich 
môžete na trhoch a v miestnych butikoch. Zručnosť 
a šikovnosť Korzičanov je známa už niekoľko storočí.

Noc je ešte mladá: 
Na rozdiel od iných ostrovov, je nočný život na Korzike pokojnejší. 
Po kvalitnej večeri a pohári vínka býva zvykom, že sa návštevní-
ci prechádzajú smerom do prístavu alebo po námestí, kde sa radi 
domáci schádzajú a živo zabávajú. Mnohé bary a reštaurácie spes-
trujú posedenie pri večeri autentickou korzickou hudbou. Kto má 
rad nočný život, nemusí sa obávať; väčšie letoviská disponujú barmi, 
kaviarňami a diskotékami, ktoré sú otvorené do skorého rána. Od-
porúčame Le Blue Moon v Porticcio a Le Place v Ajaccio.

Niečo na záver:
Najznámejším rodákom, ktorý priniesol Ajacciu titul cisárskeho 
mesta a Korzike večnú slávu, je prvý cisár Francúzska, veľký impe-
rátor Napoleon Bonaparte. Navštívte jeho rodný dom, renesanč-
nú katedrálu, kde bol pokrstený a ďalšie skvosty, ktoré tu rodina 

Napoleonovcov zanechala priamo v 
Ajacciu. Ste fanúšikom maliarskeho 

umenia? V tom prípade odporúča-
me múzeum Fesch, ktoré 

sa pýši 2. najlepšou 
zbierkou umenia 
po parížskom Lo-
uvri.

Výletné emócie: 
Hľadáte prírodné unikáty, najdramatickejšie a najpozoruhodnejšie 
miesta Európy alebo impozantný štýl architektúry? Vitajte na malom 
kontinente menom Korzika. Je len málo miest na svete, kde sa krajina 
dokáže v takom rýchlom slede premeniť po pár desiatkach kilomet-
roch a váš fotoaparát bude na príťaž :-). Nie preto, že by bol priťažký, 
ale pre množstvo dych vyrážajúcich miest, pri ktorých budete musieť 
zastavovať.
Západné pobrežie – klenot Korziky Vám ponúka jedinečnú prírodnú 

scenériu v Calanche de Piana. 
Červené porfýrové skaly a cesta 
vytesaná do nich za Napoleona 
III. sú nezabudnuteľným zážit-
kom. Nenechajte si ujsť plavbu 
unikátnou sopečnou prírodnou 
rezerváciou Scandola, zapísa-
nou do UNESCA, ktorá je viac 
ako 250 miliónov rokov stará. 
Uprednostňujete históriu a archi-
tektúru? Navštívte impozantné 
prístavné mestečko Bonifacio, 
ktoré je považované za draho-
kam korzickej koruny. Domy 
postavené na vápencových 
útesoch s neopakovateľnou 

atmosférou v jeho uličkách ponúkajú výhľad na vzdialenú susednú 
Sardíniu. V samotnom srdci Korziky leží mestečko Corte , pýšiace sa 
nádhernou Citadelou a jedinečnými výhľadmi na majestátne korzické 
hory, považované aj za „rodisko“ histórie Korziky.

Kallisté – krásna, aj tak nazvali Korziku starí Gréci, keď sem v 6 stor. pred Kristom dorazili, a tento fakt zostáva pravdivý i dodnes. 

Tento jedinečný francúzsky, malebný ostrov, nazývaný aj „hora v mori“ láka každého návštevníka, aby si dosýta užil korzické slnko, 

jemný piesok a prírodné krásy ostrova. Je len málo miest, kde je voda taká priezračná, piesok taký biely a hebký. S istotou vás 

uchváti morská scenéria, akú predstavujú červené porfýrové útesy Calanche de Piana a k tomu divoká príroda s majestátnymi hora-

mi, ktorá kontrastuje s elegantnými a živými mestskými uličkami. To je jednoducho Korzika, ostrov krásy, svojou rozlohou 4. najväčší 

v Stredomorí. 

   KORZIKA
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Tradícia musí byť:
Korzika je krajinou, ktorá sa Vám vryje do pamäti nielen čarokrásnou 
prírodou, ale aj vynikajúcou miestnou kuchyňou. Kto by očakával 
jedálne lístky z Paríža, bude prekvapený ich odlišnosťou. Gastronó-
mia na ostrove je postavená na kvalitných domácich potravinách. 
Vyznačuje sa jednoduchosťou, výdatnosťou a pikantnosťou. Korzika 
je preslávená prípravou bravčového a baranieho mäsa, zároveň ne-
môžeme prehliadnuť plody mora – slávky, langusty, ustrice a kreve-
ty. Neodmysliteľnou súčasťou Francúzska i Korziky sú kvalitné syry, 
najmä kozie a ovčie. Absolútnou delikatesou a fenoménom celého 
ostrova je mäso z polodivokých prasiat Charcuterie (mäso údené na 
gaštanovom dreve, s dobou zrenia 
až 2 roky). Korzika je taktiež krajom skvelého 
vína, jedinečného piva 
Pietra (vyrobeného 
z gaštanov) 
a vynikajúcich 
likérov.

Nákupná horúčka: 
Hlavné mesto Ajaccio, vzdialené len 20 minút lo-
ďou od Porticcia, vám okrem turistickej 
atmosféry ponúka aj celosezónne 
nákupy. 
Na dvoch hlavných bulvároch 
Rue de Fesch a Corse Napo-
leon, môžete navštíviť množ-
stvo obchodíkov, butikov so 
suvenírmi, oble-
čením, kerami-
kou a šperkami. 
Počas letnej se-
zóny prebiehajú 
výpredaje pod 
názvom „Shop-
ping Friday“.

Balzam na dušu: 
Prahnete po nádherných niekoľko km dlhých bielych plážach? Máte po krk preplnené komerčné letoviská? Korzika je tým správnym miestom s 
krištáľovo čistou vodou a božským pokojom pre váš relax. Celé pobrežie Korziky lemujú nádherné rôznorodé pláže, stačí sa vydať len pár minút 
autom a vysnená dovolenka v panenskej prírode čaká na vás. Divoká príroda, ostré zákruty a útesy (odporúčame zvýšenú opatrnosť pri jazde), čistý 
vzduch, nedotknuteľnosť masovej civilizácie sú len niekoľkými z aspektov, ktoré tento ostrov individuálnej turistiky ponúka a robia ho jedinečným v 
Stredomorí. Odporúčame Plage d‘ Argent, Golfe di Lava.

Zábava
Jedlo

Coffee

Oddych

Tradícia
Suvenír

Emócie
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Korzika I Porticcio

Vybavenie: recepcia • záhrada • WiFi pripojenie (pri recepcii) • hlavná reštau-
rácia so stredomorskou a korzickou kuchyňou (tematické švédske stoly) • panora-
matická terasa s výhľadom na Ajaccio • bar • snackbar a gril reštaurácia Brasgera 
pri bazéne ( júl/august) • bazén (25 m, 300 m²) • lehátka a slnečníky pri bazéne a na 
pláži (v obmedzenom množstve) • plážové osušky* • 6 konferenčných miestností • 
súkromné parkovisko • amfiteáter • animačné programy vo francúzštine

Šport a relax: multifunkčné športovisko • basketbalové ihrisko • 3 tenisové 
kurty • plážový volejbal • petang • stolný tenis • fitnes • vodná gymnastika • stolné 
spoločenské hry • biliard* • stolný futbal* • kanoe, kajaky ( júl/august)* • v blízkosti 
hotela: thalassoterapeutické centrum*, vodné športy* ( jachting, potápanie, jetski, 
windsurfing) a jazdecké centrum* 

cenník str. 61

MOŽNOSTI OBSADENIA
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Poloha: pri 7 km dlhej širokej pieskovej pláži • v ma-
lebnom letovisku Porticcio, uprostred stredomorskej zele-
ne • cca 5 min. od malého prístavu s obchodíkmi a reštau-
ráciami a supermarketu Carrefour • cca 15 km od centra 
mesta Ajaccio (lodné a autobusové spojenie) • cca 15 min. 
od letiska v Ajaccio  

All inclusive plná penzia formou bufetu vráta-
ne nápojov s ponukou vynikajúcich jedál medzinárodnej a 
tradičnej korzickej kuchyne (obedy, večere s fľašou vína) • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (voda, džúsy, 
čaj, káva, pivo, biele a červené víno, miestne alkoholické 
nápoje) 11.00-23.00 hod. • ľahšie občerstvenie 16.00-18.00 
hod. 

Ubytovanie: spolu 331 izieb v dvoch 2.- 3. poschodových budovách • reno-
vované 2lôžkové superior izby s 1 prístelkou pre dospelého alebo 2 prístelkami pre 
deti • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • LCD TV • trezor • balkón alebo terasa

* - služba za poplatok

Pre deti: detský bazén • vo francúzštine: baby klub 
pre deti 2-4 roky* ( júl/ august, cca 15 EUR/deň/dieťa) • 
detský klub pre deti 4-12 rokov ( júl/august, 08.30- 18.30 
hod. okrem soboty) • klub ClubAdos od 12 rokov (hry a 
športové súťaže, prechádzky)
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Poloha: priamo pri výnimočne peknej pieskovej pláži 
Agosta s nádherným výhľadom na záliv Ajaccio (cez cestu) 
• cca 100 m od obchodov, barov a reštaurácií • cca 5 km od 
centra Porticcio • cca 20 km od letiska v Ajaccio

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

rodinná izba

junior suita

suita

/
/ /
/
/ /

Vybavenie: recepcia • výťah • bezbariérový prístup do hotela • stredomorská 
reštaurácia • lounge bar • 3 výťahy • WiFi pripojenie • internetový kútik • bazén (cca 
225 m²) s oddeleným detským bazénom a lehátkami • vnútorný bazén • práčovňa* 
• parkovisko • konferenčná miestnosť

Šport a relax: spa centrum* (cca 900 m2,  parná sauna, krytý bazén, masáže 
a wellness) • fitnes* • v junior suitách a suitách turecký kúpeľ, sauna a krytý bazén 
zadarmo

Ubytovanie: 170 komfortne a moderne zariadených izieb a apartmánov • 
2lôžková štandardná izba (cca 28 m²) • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • 
fén • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie • minibar • telefón • internet • terasa • výhľad 
na more* • na vyžiadanie: rodinná izba, junior suita a suita • junior suita - väčšia 
s  výhľadom na more • rodinná izba - spálňa oddelená spojovacími dverami od 
detskej časti s poschodovou posteľou • suita s oddelenou spálňou, obývacia izba 
s rozkladacou pohovkou a výhľad na more
POZNÁMKA: pobytová taxa (cca 1 EUR/osoba/deň)

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • klub VIC Club pre deti 4-12 rokov (od 
pondelka do piatku počas francúzskych školských prázdnin 9.00-12.00 hod. a 14.00-
18.00 hod.) • detská postieľka (na vyžiadanie) • vysoké stoličky (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 61

Raňajky možnosť doobjednať: polpenzia • plná 
penzia

Korzika I Porticcio
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štandardná izba

štandardná 3lôžková izba 

Vybavenie: recepcia • WiFi pripojenie v celom objekte • reštaurácia • bar • 
terasa s výhľadom na more • vonkajšie nestrážené parkovisko 

Šport a relax: v okolí vodné športy* (potápanie, kanoe, windsurfing, katama-
ran, vodné lyžovanie, jet ski) a jazda na koni*

Ubytovanie: spolu 74 izieb v 7 jednopodlažných budovách uprostred zele-
ne • štandardné jednoduchšie vybavené 2lôžkové izby (14 m²) s manželskou pos-
teľou • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • TV • telefón • klimatizácia • balkón alebo 
terasa s výhľadom do záhrady (výhľad na more*) • štandardné 3lôžkové izby (15 
m²) s 3 samostatnými lôžkami alebo jednou manželskou posteľou a samostatným 
lôžkom • rodinné izby pre 4 dospelé osoby (18 m²) s 4 samostatnými lôžkami alebo 
jednou manželskou posteľou a samostatným lôžkom • jednolôžkové izby (12 m²) 

Pre deti: detská postieľka (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/

/

 

Polpenzia raňajky a večere formou bufetu

cenník str. 61

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • v pokojnom prí-
rodnom prostredí zálivu Golfe de Lava • cca 15 km severne 
od hlavného mesta Ajaccio • cca 17 km od letiska v Ajaccio  

Korzika I Apieto
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Kombinácia

     Fantastická dvojtýždňová 
          dovolenka na DVOCH ostrovoch:
                                SARDÍNIA + KORZIKA

60  I  Francúzsko/Korzika

ex
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exkluzívne len s
   

   
   

   
   

    
                                                     

7 
nocí

HOTEl CluB MArINA VIVA**** strana: 56-57

Termíny odletov z Bratislavy 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 1089 1089 1119 1319 1319 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1169 1149 1119 1089

zľava 35% do 15.01.2017* 707,85 707,85 727,35 857,35 857,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 759,85 746,85 727,35 707,85

3. osoba na prístelke* 597,35 597,35 616,85 636,35 636,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 636,35 616,85 597,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 599 599 599 599 699 699 699 699 699 699 699 699 599 599 599

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy 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 junior suite s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2449 2449 2449 2499 2869 3069 3069 3089 3209 3209 3069 2339 2339 2339 2339

zľava 40% do 15.01.2017* 1469,4 1469,4 1469,4 1499,4 1721,4 1841,4 1841,4 1853,4 1925,4 1925,4 1841,4 1403,4 1403,4 1403,4 1403,4

1. dieťa 2-18 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

HOTEl rADISSON Blu rESOrT & SpA****+ strana: 58

Termíny odletov z Bratislavy 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 raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1339 1339 1339 1349 1509 1659 1659 1679 1819 1819 1629 1319 1319 1319 1319

zľava 40% do 15.01.2017* 803,40 803,40 803,40 809,40 905,40 995,40 995,40 1007,40 1091,40 1091,40 977,40 791,40 791,40 791,40 791,40

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499

1. junior 13-18 rokov na prístelke 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy 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 3lôžkovej štandardnej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 839 839 839 869 869 869 889 989 989 969 869 859 839 839 839

zľava 35% do 15.01.2017* 545,35 545,35 545,35 564,85 564,85 564,85 577,85 642,85 642,85 629,85 564,85 558,35 545,35 545,35 545,35

3. osoba na prístelke* 545,35 545,35 545,35 564,85 564,85 564,85 577,85 642,85 642,85 629,85 564,85 558,35 545,35 545,35 545,35

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 469 469 469 489 489 489 499 569 569 559 489 489 469 469 469

HOTEl MArINA DI lAVA*** strana: 59

Termíny odletov z Bratislavy 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 menšej izbe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 859 859 859 889 889 889 909 1019 1019 999 889 889 859 859 859

zľava 35% do 15.01.2017* 558,35 558,35 558,35 577,85 577,85 577,85 590,85 662,35 662,35 649,35 577,85 577,85 558,35 558,35 558,35

príplatok za 1lôžkovú izbu 129 129 139 189 189 189 189 189 189 189 189 189 129 129 129

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Ajaccio - 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 220 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

Pozn.: V cene len telefonická asistencia delegáta. V prípade zakúpenia fakultatívneho výletu východzie miesto je Porticcio.

7 
nocí

7 
nocí

KOMBINáCIA: pAlMASErA VIllAGE rESOrT**** + CluB MArINA VIVA**** 
Termíny odletov z Bratislavy na 14 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.

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 1809 1919 2029 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 1919 1919

zľava 30% do 15.01.2017* 1266,30 1343,30 1420,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1343,30 1343,30

3. osoba na prístelke* 1266,30 1343,30 1420,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1539,30 1343,30 1343,30

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 599 EUR, potom 899 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 929 979 1019 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 979 979

KOMBINáCIA: MArINA CluB OrOSEI***** + CluB MArINA VIVA**** 
Termíny odletov z Bratislavy na 14 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.

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 2059 2179 2289 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2179 2179

zľava 30% do 15.01.2017* 1441,30 1525,30 1602,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1525,30 1525,30

3. osoba na prístelke* 1441,30 1525,30 1602,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1721,30 1525,30 1525,30

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 849 EUR, potom 999 EUR

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 1039 1079 1129 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1079 1079

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Korzika

AKCIA 
2 DETIZA1€
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Nákupy

Láska ide 
        cez žalúdok: 
Údajne žiadne jedlo na Sardínii by nemalo trvať viac ako 15 minút. Kuchyňa 
je nenáročná, kvalitná a veľmi chutná. Cestoviny na každý spôsob sú zák-

ladom – nezabúdajme, sme predsa v Taliansku. 
Z reštaurácií sú v popredí rodinné farmy 

tzv. agriturismo tešiace sa veľkej 
obľube. 

Odporúčame napr. Olbia: 
Agriturismo San Giovan-

ni (miestne špeciality), 
Il Mattacchione (ro-
matická atmosfé-
ra), La Rocca Olbia 
Ristorante (morské 
plody), Orosei: Vil-
la Fumosa (skvelá 
pizza), San Teodoro: 

Agriturismo La Su-
ara Longa, Alghero: 

Azienda Agrituristica Sa 
Mandra..

Balzam na dušu:
Takmer každá pláž by sa hodila do katalógu. Vyberať si môžete 
takmer zo stovky možností. My však pre Vás máme zopár tajných 
tipov. „Number One“ s dĺžkou cca 55 kilometrov je výnimočné Sma-
ragdové pobrežie s rozprávkovo bielymi plážami. Vyhľadávaným 
cieľom návštevníkov je súostrovie La Maddalena (národný park), 
pozostávajúce z desiatky ostrovov s dych berúcimi scenériami pie-
sočných dún, ružovo-bielym pieskom a morom hrajúcim všetkými 
odtieňmi modrej. Za európsky skvost je považovaná pláž Cala Luna 
so šiestimi plážovými jaskyňami, ktoré rozhodne stojí za to preskú-
mať. Oblasť Cala Gonone ukrýva raritku medzi plážami. Vďaka ma-
lým ružovým kamienkom vytvárajú nádherný kontrast s tyrkysovo 
zafarbenou vodou. Bez plaviek ani na krok! Kúpanie bez nich rov-
nako ako aj prísny zákaz nocovania pod šírym nebom je zakázaný. 
Nerešpektovanie tohto zákazu Vás môže stáť nemalú sumičku.

You must have:
Typickým ručne vyrábaným šperkom „Fede sarda“ nepohrdne žiadna žena. 
Páni pozor! V súčasnosti tiež používaná ako obrúčka. Ženské oko zaru-
čene potešíte koralovým náhrdelníkom či náušnicami. Priateľov neurazíte 
ochutnávkou tradičného likéru s názvom Mirto, ku ktorému sa hodia miest-
ne ovčie a kozie syry. Za zmienku stojí aj limoncello – sladký nápoj z citró-
novej kôry i červené a biele vína; za top sa považuje značka Cannonau di 
Sardegna. Úžitkové predmety z korku sú na ostrove tiež veľmi populárne 
rovnako ako keramika Carasarda vyrábaná v Olbii. Pánov oslovia nože z 
kostí alebo rohov vyrábaných v Arbuse a Pattade.

Tradícia musí byť:
Absolútnou špecialitou sú syry! Do celého sveta sa 
vyváža ochutený ovčí syr Pecorino. Pikantný 
údený syr Fiore Sardo s dlhou dobou zre-
nia sa dokonale hodí k takmer 400 druhom 
rôznych typov chleba (lebo každá domác-
nosť má svoj tajný recept). Majte sa na 
pozore pred špecialitou s názvom 
Casu Marzu (naservírujú Vám syr 
plný živých červíkov). Ak patríte 
do kultu mäsožravých, dopytuj-
te sa na „porcheddu“ – ide o 
pečené prasiatko na drevenom 
uhlí s vetvičkami myrty. Sladkým 
jazykom ulahodia super sladké 
cukrovinky z mandlí a miestneho medu.

    Nákupná 
           horúčka:
V letoviskách natrafíte na menšie obchodíky otvorené sedem dní v týždni. Taliani samo-
zrejme rešpektujú siestu, ktorú Vám vynahradia otvorením obchodov vo večerných ho-
dinách (cca do 23:00 hod.). Ceny tovarov a služieb sú vyššie v porovnaní s pevninskou 
časťou Talianska. Najluxusnejšie obchody nájdete v „celebritnej“ severnej časti Sardínie.

   Noc je 
         ešte mladá:
Dovolenka a zábava patrí k sebe, či už v disko klube alebo na 
pláži. Odporúčame vám pár najvychytenejších:
-  Billionaire Club, Porto Cervo
- Phi Beach, Baja Sardinia
- Luna Glam Club, San Teodoro
-  Surf Disco Bar, Palau
- Blue Beach, Olbia

Výletné emócie:
Z atrakcií jednoznačne prevláda prírodné a historické bohatstvo Sardínie. Vyberte 
sa do najväčšieho jaskynného komplexu Grotte di Nereo, ktorý milujú potápači. 
Mimoriadne fotogenickými sú jaskyne Grotta di Nepttuno, či jaskyňa morského 
býka – Grotte del Bue Marino, zaručujúce príjemne spestrenie dovolenkových 
chvíľ. Unikátom je výskyt somára albína s najväčšou kolóniou na blízkom ostrove 
Asinara. Máte radi záhady? V tom prípade Vás zaujmú „nuragi“. Ide o megalitic-
ký komplex kamenných stavieb, zapísaných do svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO; cca 7000 po celom ostrove; za jeden z najväčších nájdete v Barumi-
ni (pre veľký záujem buďte pripravení na časové vstupenky). Historické skvosty 
nájdete aj v Sassari, Tharrose a Cagliari a i. Sardínia je preslávená aj tradičnými 
sviatkami a festivalmi. Nenechajte si ujsť aj Barbagiu, typické dedinky zasadené 
do vnútrozemia, kde sa zastavil čas a môžete sa na chvíľku preniesť do minulosti.

Coffee 
       time:
V každom z letovísk nájdete tradičné malé kaviarničky, kde si vy-
chutnáte tú svoju chvíľku pohody s týmto lahodným nápojom v 
ruke. Štýlovou záležitosťou je na La Maddalene The Duke Cocktail 
Lounge Bar. V Cagliari v úplne inom šate sa Vám predstaví Café 
Etnico.!

ZábavaJedlo

Coffee

Oddych

Tradícia

Suvenír

Ešte niečo na záver: Svetoví pro-
minenti, supermodelky či talianska smotánka majú 
niekoľko spoločných menovateľov. Prestíž, luxus, 
komfort, elitné služby, jachty. To všetko ponúka uni-
kátne Smaragdové pobrežie, s centrom diania Porto 
Cervo, kde sa rozhodli vlastniť svoj kúsok raja napr. 
Silvio Berlusconi, Ricky Martin alebo Kylie Minogue. 
Vernými návštevníkmi sú tiež Naomi Campbell, Bru-
ce Willis alebo George Clooney.. 

Emócie

Na žiadnom z Vašich cestovateľských zoznamov nesmie chýbať „bella“ Sardínia, oprávnene nazývaná aj „Karibik Stredomo-

ria“! Svojich návštevníkov privíta srdečnosťou, spontánnosťou, pohostinnosťou so stáročnými zvykmi, kde dodnes slovo chlapa 

znamená viac ako zmluva. Divoké prírodné krásy sa dopĺňajú s nežnými snehobielymi plážami, krištáľovou vodou, fascinujúci-

mi útesmi a množstvom jaskýň čakajúcich na prebádanie. Vedeli ste, že Sardínia patrí do päťky najzdravších miest pre život? 

V súčasnosti veľký počet ostrovanov sa dožíva viac ako 100 rokov. Tak, už balíte aj Vy kufre?



Sardínia I Cala Gonone

Vybavenie: rozľahlý komplex v tradičnom talianskom štýle rozdelený do 3 
častí (hotelová budova, časť Borgo, vilková časť Villagio) zasadený do prírodného 
prostredia • ubytovanie cca 200 m od pláže • vstupná hala s recepciou • WiFi pri-
pojenie (pri recepcii) • spoločenská miestnosť • hlavná reštaurácia • vonkajší gril • 2 
bary (pri bazéne*, na terase) • 2 bazény s morskou vodou (centrálny, v časti Borgo) 
• lehátka a slnečníky pri bazéne • slnečníky a kreslá na pláži (pridelenej hotelu) • 
plážové osušky* (výmena*) • shuttle bus na pláž (od recepcie) • parkovisko • konfe-
renčná miestnosť *• diskotéka • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: vodné športy na pláži* • stolný tenis • 2 tenisové kurty (osvet-
lenie*) • boccia • aqua aerobik • hry v bazéne

cenník str. 74
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Poloha: priamo pri pláži z ružovo sfarbených drob-
ných kamienkov s výhľadom na hory • cca 800 m od od 
centra letoviska Cala Gonone   • cca 6 km od jednej z 
najkrajších pláží Sardínie – Cala Luna (dostupná od mora) • 
cca 8 km od mestečka Dorgali • cca 38 km od historického 
mesta Nuoro • cca 110 km od letiska v Olbii

All inclusive raňajky, obed a večera formou 
bufetu • vybrané miestne nápoje (počas obeda a večere): 
perlivá a neperlivá voda, čapované pivo, víno, nealkoho-
lické nápoje (z automatu) • vybrané rozlievané miestne 
nealkoholické (káva, cappucino, džúsy, cola, perlivá a ne-
perlivá voda, čaj) a alkoholické nápoje (gin, vodka, rum, 
čapované pivo, víno) v bare na terase 10.00-23.00 hod. 
(prestávka od 12.30 hod. a od 19.30 hod. na cca 40 min.) • 
ľahké občerstvenie 16.00-18.00 hod. (ovocie, malé snacky) 

Ubytovanie: celkom 350 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 
2 prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • trezor • minichladnička • 
telefón* • balkón/terasa/veranda • na vyžiadanie: izby v časti Borgo* v oddelenej 
časti s vlastným bazénom (navyše majú obývací priestor) a rodinné izby* (2 spálne 
prepojené dverami)

* - služba za poplatok

Pre deti: detské ihrisko • detská postieľka (cca 8 
EUR/noc – splatná na mieste) • detský bazén • detský 
klub Firáčik

Taliansko/Sardínia  I  65

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / / /

rodinná izba / /



Sardínia I Marina di Orosei

Vybavenie: rozsiahly rezort 3 poschodových budov v sardínskom štýle ob-
klopený krásnou záhradou • recepcia • WiFi pripojenie* (pri recepcii) • TV miestnosť 
• reštaurácia s terasou • bar s výhľadom na bazén • 2 bary (bar pri bazéne, bar na 
pláži*) • vonkajší bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na 
pláži (od 3. radu) • plážové osušky* • práčovňa* • konferenčné centrum* • amfiteáter 
• denné a večerné animačné programy

Šport a relax: vodné športy na pláži* • multifunkčné ihriská pre minifutbal, 
tenis a basketbal (osvetlenie*) • volejbal • plážový volejbal • stolný tenis • fitnes (v 
susednom hoteli Marina Beach)
   

cenník str. 74
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Poloha: priamo pri nádhernej pieskovej pláži Su 
Barone • cca 2 km od mestečka Orosei (pešia dostupnosť) 
• cca 90 km od letiska v Olbiiia    

All inclusive raňajky, obed a večera formou 
bufetu • 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.

Ubytovanie: celkom 102 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 
prísteliek (môžu byť aj formou poschodovej postele) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • 
fén • SAT/TV • trezor • minichladnička • telefón* • balkón/veranda 

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

* - služba za poplatok

Pre deti: detské ihrisko • detská postieľka* (cca 10 
EUR/noc – splatná na mieste) • detská časť bazéna • 
miniklub (pre deti 3-11 rokov) • junior klub (pre deti 12-17 
rokov) • detský klub Firáčik
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štandardná izba
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Vybavenie: recepcia • WiFi pripojenie • reštaurácia s terasou (raňajky a ve-
čera) • American bar* (pre snacky a obed) • vonkajší bazén • lehátka a slnečníky pri 
bazéne aj na pláži • plážové osušky • konferenčná miestnosť*

Šport a relax: služby wellness centra* • kozmetické služby* • vodné športy 
na pláži* • fitnes • tenis

Ubytovanie: celkom 80 izieb • štýlovo zariadené štandardné 2lôžkové izby 
Classic s možnosťou 1 prístelky pre dieťa aj dospelého • SAT/TV • kúpeľňa/WC 
• fén • klimatizácia • minichladnička • telefón* • trezor • izbový servis* • terasa s 
výhľadom do záhrady • na vyžiadanie: izby superior* (s výhľadom na more), junior 
suity* a suity*

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

* - služba za poplatok

 

Raňajky za príplatok POLPENZIA
raňajky formou bufetu, večera servírovaná (pri polpen-
zii) bez nápojov

cenník str. 75

Poloha: cca 350 m od súkromnej pieskovej pláže • 
cca 5 km od golfového ihriska Pevero Golf Club • cca 1,3 
km od luxusného letoviska Porto Cervo • cca 30 km od 
letiska v Olbii

Sardínia I Port Cervo
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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 služby* 
• 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*, rodinné suity* 
(v hotelovej budove, 2 izby s možnosťou obsadenia pre 5 osôb, jedna z nich s 
poschodovou posteľou), izby Queen* (v hotelovej budove, 2 spálne, jedna z nich 
s poschodovou posteľou + obývacia miestnosť s možnosťou 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 postieľ-
ka • prenájom detského kočíka 

* - služba za poplatok

cenník str. 75

Polpenzia raňajky formou bufetu, večera (pred-
jedlo, 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: hotelový rezort v tradičnom sardínskom štýle rozčlenený do 2 
komplexov oddelených od seba cestou • hotelové štandardné a rodinné izby (lo-
kalizované bližšie k pláži) • recepcia • WiFi pripojenie v lobby • reštaurácia • bar • 
bar pri pláži • 2 vonkajšie bazény (každý v 1 komplexe) • lehátka, plážové stoličky, 
slnečníky na pláži aj pri bazéne • amfiteáter • animačné programy

Šport a relax: vodné športy na pláži* • plážový volejbal 

Ubytovanie: celkom 171 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 prí-
steliek (formou poschodovej postele) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • minichlad-
nička • telefón* • na vyžiadanie: izby s balkónom*, rodinné izby* (2 spálne, malý 
kuchynský kút, veranda alebo terasa – vybavenie zhodné so štandardnou izbou) 
• 1lôžkové izby*

Pre deti: detské ihrisko • miniklub • detská postieľka (cca 7 EUR/noc – splatné 
na mieste)

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

* - služba za poplatok

Vybavenie: rozsiahly hotelový rezort s rôznymi typmi ubytovania na jednom 
z Maddalenských ostrovov  (cca 20-500 m od pláže) • recepcia •  WiFi pripojenie 
v spoločných priestoroch •  reštaurácia s výhľadom na more • reštaurácia na pláži 
(nutná rezervácia vopred) • bar so živou hudbou  •  lehátka, plážové stoličky na 
pláži • práčovňa* •  bazár* • animačné programy 

Šport a relax: služby wellness centra* • vodné športy na pláži* • 5 teniso-
vých kurtov • plážový volejbal • fitnes • stolný tenis

Ubytovanie: celkom 309 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 
rozkladacích prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa/WC • TV • fén • minichladnička • 
trezor • telefón* •  veranda/záhradka (výhľad do záhrady) • na vyžiadanie: izby s 
výhľadom na more*,  1lôžkové izby*, junior suity*, suity*

Pre deti: detská postieľka* (platba na mieste, cca 10 EUR/noc) • detský klub

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

* - služba za poplatok

 

cenník str. 76

Poloha: cca 50-200 m od peknej piesočnatej súkrom-
nej pláže • cca 500 m od centra letoviska Palau • cca 45 
km od letoviska Golfo Aranci • cca 44 km od letiska v Olbii

Sardínia I Palau
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Poloha: priamo pri súkromnej pieskovo-kamienkovej 
pláži • trajekt z Palau v cene • susediaci s ostrovom Spargi  
• cca 32 km od letiska v Olbii

cenník str. 75-76
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Sardínia I ostrov Santo Stefano

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba/suita / /

junior suita / / / / /

Polpenzia za príplatok PLNÁ PENZIA raňajky, 
obed (pri plnej penzii) a večera formou bufetu • vybrané 
miestne nápoje (počas obeda a večere): perlivá a neperli-
vá voda, pivo, biele a červené víno • 1x týždenne tematická 
večera so sardínskymi špecialitami • bezlepková strava (na 
vyžiadanie)

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / / /

rodinná izba / /

Plná penzia raňajky, obed a večera formou 
bufetu • vybrané miestne nápoje (počas obeda a večere): 
perlivá a neperlivá voda, biele a červené víno 
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Vybavenie: hotelový rezort v tradičnom sardínskom štýle rozdelený do 2 čas-
tí (Erica, La Licciola) • 2 recepcie • WiFi pripojenie v celom areáli • 6 reštaurácií • 
5 barov • 4 vonkajšie bazény • 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 Mad-
dalenské ostrovy* • vonkajšie fitnes • kardiofitnes* • minivolejbal • ihrisko • lekcie 
varenia

Ubytovanie: celkom 271 izieb v hoteli Erica • 2lôžkové štandardné izby • 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župany pre dospelých • SAT/TV • trezor • minibar 
• telefón* • veranda • na vyžiadanie: junior suity*, superior izby* a rodinné suity*

Pre deti: baby club • detské ihrisko • miniklub • junior klub • detská postieľka • 
prenájom detského kočíka • detský bazén • detská reštaurácia • opatrovanie detí* 
• denné aj večerné animácie

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

* - služba za poplatok

 

cenník str. 76

Poloha: pár krokov od nádhernej pláže s bielym 
pieskom • cca 4 km od dedinky Porto Pozzo • cca 12 km 
od letoviska Santa Teresa di Galura • cca 55 km od letiska 
v Olbii

Sardínia I Santa Teresa di Galura

 Taliansko/Sardínia  I  73
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Polpenzia za príplatok PLNÁ PENZIA, raňajky, 
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: cca 150 m od pieskovej verejnej pláže San-
ta Reparata s pozvoľným vstupom do mora • cca 1 km od 
mestečka Capo di Testa • cca 3 km od malebného letovis-
ka Santa Teresa di Gallura • cca 25 km od Palau • ca 66 
km od letiska v Olbii

Vybavenie: menší hotelový rezort tvorený murovanými bungalovmi s výhľa-
dom na more • recepcia • WiFi pripojenie (len v lobby) • spoločenská miestnosť s 
TV • reštaurácia • bar • 1 vonkajší bazén • lehátka príp. plážové stoličky, slnečníky 
(na pláži*, pri bazéne) • prenájom žehličky* • amfiteáter • animačné programy

Šport a relax: vodné športy na pláži* 

Ubytovanie: celkom 75 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 prí-
steliek (formou poschodovej postele) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • minichlad-
nička • trezor • telefón* • veranda • na vyžiadanie: 1lôžkové izby*

Pre deti: miniklub • detská postieľka* (cca 7 EUR/noc – splatné na mieste)

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

* - služba za poplatok

cenník str. 76

72  I Taliansko/Sardínia

Sardínia I Santa Teresa di Galura 

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / / /

Polpenzia za príplatok PLNÁ PENZIA • raňajky, 
obed (pri plnej penzii) formou bufetu • večera (servírova-
ná, navyše predjedlo a šaláty bufetovou formou) • vybrané 
miestne nápoje (počas obeda a večere): perlivá a neperli-
vá voda, pivo, biele a červené víno • 1x týždenne tematická 
večera so sardínskymi špecialitami • bezlepková strava (na 
vyžiadanie)



7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 21.06. 01.07. 12.07. 22.07. 02.08. 12.08. 23.08. 02.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe Classic s raňajkami 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1859 2009 2329 2139 2639 2919 2869 2139 1859 1469

zľava 40% do 15.01.2017* 1115,40 1205,40 1397,40 1283,40 1583,40 1751,40 1721,40 1283,40 1115,40 881,40

3. osoba na prístelke* 1115,40 1205,40 1397,40 1283,40 1583,40 1751,40 1721,40 1283,40 1115,40 881,40

1. dieťa 2-3 roky v postieľke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 3-12 rokov na prístelke* 1115,40 1205,40 1397,40 1283,40 1583,40 1751,40 1721,40 1283,40 1115,40 881,40

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

príplatok za polpenziu - osoba 349 319 349 319 349 319 349 319 349 319

HOTEl lE GINESTrE**** strana: 69

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 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 Classic s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1269 1269 1569 1569 1569 1569 1569 2109 2109 2109 1569 1569 1269 1269 1029

zľava 40% do 15.01.2017* 761,40 761,40 941,40 941,40 941,40 941,40 941,40 1265,40 1265,40 1265,40 941,40 941,40 761,40 761,40 617,40

3. osoba na prístelke* 761,40 761,40 941,40 941,40 941,40 941,40 941,40 1265,40 1265,40 1265,40 941,40 941,40 761,40 761,40 617,40

1. dieťa 2-3 roky v postieľke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 3-12 rokov na prístelke* 761,40 761,40 941,40 941,40 941,40 941,40 941,40 1265,40 1265,40 1265,40 941,40 941,40 761,40 761,40 617,40

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

príplatok za polpenziu - osoba 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

Termíny odletov z Bratislavy 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 Classic s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1349 1599 1599 1599 1599 1679 2149 2149 2069 1599 1559 1299 1269 1059

zľava 40% do 15.01.2017* 779,40 809,40 959,40 959,40 959,40 959,40 1007,40 1289,40 1289,40 1241,40 959,40 935,40 779,40 761,40 635,40

3. osoba na prístelke* 779,40 809,40 959,40 959,40 959,40 959,40 1007,40 1289,40 1289,40 1241,40 959,40 935,40 779,40 761,40 635,40

1. dieťa 2-3 roky v postieľke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 3-12 rokov na prístelke* 779,40 809,40 959,40 959,40 959,40 959,40 1007,40 1289,40 1289,40 1241,40 959,40 935,40 779,40 761,40 635,40

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

príplatok za polpenziu - osoba 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Sardínia

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 21.06. 01.07. 12.07. 22.07. 02.08. 12.08. 23.08. 02.09. 13.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1399 1499 1599 1699 1599 1699 1599 1499 1399

zľava 35% do 15.01.2017* 974,35 909,35 974,35 1039,35 1104,35 1039,35 1104,35 1039,35 974,35 909,35

3. osoba na prístelke* 772,85 707,85 772,85 720,85 785,85 720,85 785,85 720,85 772,85 707,85

4. osoba na prístelke* 772,85 707,85 772,85 720,85 785,85 720,85 785,85 720,85 772,85 707,85

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 919 849 919 849 919 849 919 849 919 849

HOTEl MArINA ClUB OrOSEI***** strana: 66-67

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 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 7

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

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 584,35 649,35 779,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 558,35 558,35 564,85 571,35 571,35 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 564,85 558,35 545,35

4. osoba na prístelke* 558,35 558,35 564,85 571,35 571,35 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 564,85 558,35 545,35

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

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

Termíny odletov z Bratislavy 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 899 899 999 1199 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 584,35 649,35 779,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 558,35 558,35 564,85 571,35 571,35 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 564,85 558,35 545,35

4. osoba na prístelke* 558,35 558,35 564,85 571,35 571,35 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 564,85 558,35 545,35

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

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Sardínia

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 pri 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

 Taliansko/Sardínia  I  7574  I Taliansko/Sardínia

7 
nocí

HOTEl rESOrT & SpA BAIA CADDINAS**** strana: 68

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 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 štand. izbe (výhľad do záhrady) s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1159 1159 1159 1339 1339 1339 1339 1609 1609 1609 1609 1339 1159 1029 919

zľava 40% do 15.01.2017* 695,40 695,40 695,40 803,40 803,40 803,40 803,40 965,40 965,40 965,40 965,40 803,40 695,40 617,40 551,40ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

HOTEl SANTO STEfANO rESOrT**** strana: 70

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL
10.06. 11.06. 17.06. 18.06. 24.06. 25.06. 01.07. 02.07. 08.07. 09.07.

Počet nocí v štandardnej izbe s plnou penziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1349 1409 1409 1439 1469 1519 1599 1649 1639 1669

zľava 45% do 15.01.2017* 741,95 774,95 774,95 791,45 807,95 835,45 879,45 906,95 901,45 917,95

3. osoba na prístelke* 439,45 461,45 455,95 472,45 472,45 488,95 505,45 527,45 516,45 532,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 389 409 389 409 389 409 389 409 389 409

1. dieťa 12-18 rokov na prístelke 469 489 469 489 469 489 469 489 469 489

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN SEPTEMBER
15.07. 16.07. 22.07. 23.07. 02.09. 03.09. 09.09. 10.09. 16.09. 17.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s plnou penziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1639 1669 1639 1669 1529 1539 1389 1399 1349 1379

zľava 45% do 15.01.2017* 901,45 917,95 901,45 917,95 840,95 846,45 763,95 769,45 741,95 758,45

3. osoba na prístelke* 516,45 532,95 516,45 532,95 488,95 499,95 450,45 461,45 439,45 455,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 389 409 389 409 389 409 389 409 389 409

1. dieťa 12-18 rokov na prístelke 469 489 469 489 469 489 469 489 469 489

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 21.06. 01.07. 12.07. 22.07. 02.08. 12.08. 23.08. 02.09. 13.09.

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

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

zľava 35% do 15.01.2017* 649,35 649,35 779,35 818,35 844,35 818,35 844,35 818,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 545,35 545,35 603,85 564,85 610,35 564,85 610,35 564,85 597,35 545,35

4. osoba na prístelke* 545,35 545,35 603,85 564,85 610,35 564,85 610,35 564,85 597,35 545,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 499 459 499 459 499 459 499 459 499 459

HOTEl pAlMASErA VIllAGE rESOrT**** strana: 64-65

Termíny odletov z Bratislavy 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 699 699 799 899 899 959 959 959 959 959 959 959 899 799 699

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 454,35 519,35 584,35 584,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 584,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 402,35 402,35 408,85 434,85 434,85 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 473,85 428,35 402,35

4. osoba na prístelke* 402,35 402,35 408,85 434,85 434,85 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 473,85 428,35 402,35

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€

AKCIA 
2 DETIZA1€



7 
nocí

HOTEl ClUB ESSE pOSADA**** strana: 71

Termíny odletov z Bratislavy 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 929 999 999 1089 1129 1129 1229 1269 1479 1559 1559 1349 1169 879 769

zľava 45% do 15.01.2017* 510,95 549,45 549,45 598,95 620,95 620,95 675,95 697,95 813,45 857,45 857,45 741,95 642,95 483,45 422,95

3. osoba na prístelke* 422,95 450,45 450,45 488,95 505,45 505,45 543,95 560,45 648,45 681,45 681,45 593,45 521,95 400,95 356,95

4. osoba na prístelke* 422,95 450,45 450,45 488,95 505,45 505,45 543,95 560,45 648,45 681,45 681,45 593,45 521,95 400,95 356,95

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 459 489 489 519 539 539 579 589 669 699 699 619 549 439 399

príplatok za plnú penziu - osoba 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ZĽAVA>>

76  I Taliansko/Sardínia

7 
nocí

ZĽAVA>>

7 
nocí Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

10.06. 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 junior suite s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2179 2889 2889 3339 3339 3339 3339 3729 4119 4119 3729 2889 2889 3019 3019

zľava 25% do 15.01.2017* 1634,25 2166,75 2166,75 2504,252504,25 2504,25 2504,25 2796,75 3089,25 3089,25 2796,75 2166,75 2166,75 2264,25 2264,25

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 919 1189 1189 1359 1359 1359 1359 1509 1659 1659 1509 1189 1189 1239 1239

ZĽAVA>>

Est. 1905

Legenda
Tatier
už generácie

TÚTO ZIMU ZAŽIARI!

ghpraha.sk

nových
izieb
classic
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rESOrT VAllE DEll ErICA THAlASSO & SpA***** strana: 73

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 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 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1869 2369 2439 2859 2859 2859 2899 3209 3539 3479 3039 2369 2439 1909 1909

zľava 25% do 15.01.2017 1401,75 1776,75 1829,25 2144,25 2144,25 2144,25 2174,25 2406,75 2654,25 2609,25 2279,25 1776,75 1829,25 1431,75 1431,75

strana: 70

Cenníky - Sardínia

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL SEPTEMBER
10.06. 21.06. 01.07. 12.07. 22.07. 02.09. 13.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s plnou penziou 11 10 11 10 11 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2019 1969 2389 2229 2509 2199 1819

zľava 45% do 15.01.2017* 1110,45 1082,95 1313,95 1225,95 1379,95 1209,45 1000,45

3. osoba na prístelke* 620,95 609,95 725,45 681,45 758,45 670,45 565,95

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 499 479 499 479 499 499 479

1. dieťa 12-18 rokov na prístelke 629 589 629 589 629 629 589

HOTEl SANTO STEfANO rESOrT****

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEl ClUB ESSE SHArDANA**** strana: 72

Termíny odletov z Bratislavy 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 999 1069 1069 1179 1219 1219 1339 1389 1589 1679 1679 1469 1269 929 819

zľava 45% do 15.01.2017* 549,45 587,95 587,95 648,45 670,45 670,45 736,45 763,95 873,95 923,45 923,45 807,95 697,95 510,95 450,45

3. osoba na prístelke* 302,20 323,37 323,37 356,65 368,75 368,75 405,05 420,17 480,67 507,90 507,90 444,37 383,87 281,02 247,75

4. osoba na prístelke* 302,20 323,37 323,37 356,65 368,75 368,75 405,05 420,17 480,67 507,90 507,90 444,37 383,87 281,02 247,75

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 489 509 509 549 569 569 619 639 709 749 749 669 589 459 419

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 489 509 509 549 569 569 619 639 709 749 749 669 589 459 419

príplatok za plnú penziu - osoba 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ZĽAVA>>



You  
   must have:
Naplňte špajzu sebe aj priateľom dobrotami z Kalábrie! Po-
chváľte sa pravými ručne vyrábanými cestovinami, sušenými 
paradajkami, olivami a parmezánom. Pre odvážnejších gurmá-
nov je tu „kalábrijská bomba“ zväčša balená ako pomy-
selný granát so zápalnou šnúrkou. Ide o paprikovú 
čili nátierku. Chuťové poháriky obohatíte cédro-
vými produktmi (kandizovaný céder, cédrový 
likér). Aby toho nebolo málo, rastie tu aj 
bergamot, z ktorého sa vyrába kalábrij-
ská nutela, oleje či parfumy. Na záver 
rozhodne nezabudnúť na 
„pelendrek“! Výletné 

       emócie:
Vyžitie pre rodiny s deťmi hľadajte v jednom z najväčších aquapar-
kov v južnom Taliansku a to v oblasti Praia a Mare. Ak dostanete 
chuť poznávať, vyberte sa na neďaleký ostrov Dino s najznámejšími 
jaskyňami (Levia a Azurová jaskyňa). Nákupu chtivým odporúčame 
vyraziť na mestské veľké trhy každý štvrtok (Praia a Mare) a pon-
delok (Scalea). V meste Maratea môžete obdivovať sochu Ježiša 
Krista týčiacu sa do výšky 21 metrov. Socha patrí medzi najvyššie 
na svete. Skutočným diamantom Kalábrie je starobylé mestečko 
Diamante s feferónkovým festivalom a unikátnymi nástennými maľ-
bami „murales“. Tieto maľby pokrývajú takmer celé mesto. Nie na-
darmo sa mu vraví aj „mesto umelcov“. Na záver nesmieme zabud-
núť na mestá Tropea a Scalea či na stále činný vulkán Stromboli, na 
ktorý sa dostanete loďou.

Noc je ešte mladá:  
Až keď je mesiac na oblohe naozaj vysoko, môže začať tá pravá zábava! Nád-
hernou panorámou, energickou hudbou, atmosférou „žúrovačky“ pod holým 
nebom si Vás získa Dinella Asteria (Praia a Mare). Dokonale strávený večer 
s pôvabnou hrou svetiel, priateľmi, šumom mora a skvelými DJ-mi sľubuje 
Birima Glamour Beach (Praia a Mare). Pri večerných potulkách mestečkom 
Diamante určite nevynechajte vychytený Knock-Out s osobitým charakterom 
miesta, živou hudbou a výbornými drinkami.

Nákupná horúčka:
Prekvapením pre dovolenkujúcich budú zaručene 
tunajšie ceny. V porovnaní s inými časťami Talianska, 
Kalábria ich má v priemere o 15 až 20 percent nižšie. 
Tak prečo nedopriať sebe aj svojim blízkym malé ra-
dosti v miestnych suvenírových obchodíkoch alebo 
obchodoch s oblečením.

Ešte niečo 
     na záver:
Kalábria svojimi špecifickými 
farebnými prírodnými kulisami 
pravidelne hostí celebrity ako 
sú George Clooney, Donatel-
la Versace, Irina Shayk alebo 
Alena Šeredová. Obohaťte sa 
aj vy nezabudnuteľnými doj-
mami a prežite „DOLCE VITA“!

Coffee 
       time:
Vedeli ste, že ročná spotreba 
espressa v talianskych ba-
roch je cca 14 bilió-
nov šálok? Pridajte sa  
a vylepšite štatistiku tou 
svojou „made in Italy“. 
Stačí si sadnúť do niek-
torej z množstva ka-
viarničiek, dať si k 
nej dezert cannoli s 
riccotou, čokoládu  
s kúskom cédru  
a už len vychutnávať. 
Na zmrzlinu v Praia de 
Mare sa oplatí ísť do Gala-
teria Artigianale Cold Passion. 
Scalea vám ponúkne vyhlásené zákusky v Mary Lou Pasticceria.

Dolce & piccante. Tieto dve jednoduché slová (v preklade sladká a štipľavá) popisujú charakter Kalábrie nachádzajúcej sa na špičke 

„talianskej čižmy“. Prívlastok pravdepodobne získala vďaka zmrzlinovým tartuffo a štipľavým papričkám. Príďte sa aj vy na vlastnej 

koži presvedčiť o kvalitách slnkom zaliateho kúsku zeme pokrytého na  90% horami a pahorkatinami s krištáľovo priezračným a hlav-

ne čistým morom nepoznačeným ťažkým priemyslom, či vzduchom presýteným vôňou z citrusových hájov. Napriek temperamentu Ta-

lianov všade vládne pokojná a trošku spomalená dovolenková atmosféra. Márne budete hľadať hlučné letoviská typické pre masový 

turizmus. Tu si vaše telo a myseľ oddýchnu skutočne na maximum. Nechajte sa uniesť zachovalým spôsobom života plného tradícií  

v spojení s neopakovateľnými scenériami vysokých hôr a pobrežia merajúceho viac ako 800 kilometrov.
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Jedlo

Tradícia

Nákupy

Suvenír

Emócie

Coffee

Zábava

Tradícia musí byť: 
Taliansko a pizza jednoducho k sebe patria. Tento fenomén ne-
sie v sebe odraz talianskej kultúry. Prvá zmienka sa datuje už od 
roku 1000. Tú pravú z čerstvých ingrediencií sa oplatí ochutnať! 
K tradičným špecialitám 
radíme aj cibuľový 
džem alebo fe-
ferónkový likér. 
Kalábria alebo 
aj „zem vína“ 
skrýva nevídané 
poklady čakajúce 
na odhalenie.

Balzam na dušu:
Na výber máte hneď dve moria: Tyrrhenské a Iónske. Ktoré z nich to bude? Piesok, štrk, 
kamienky alebo ich kombinácia v spojení s priezračnou vodou - dokonalosť! Ak sa radi 
potápate alebo šnorchlujete, tu si rozhodne prídete na svoje! Pláže Kalábrie nenájdete 
takmer nikdy preľudnené. Oblasť Praia a Mare (pláž pri mori) s obľúbeným hotelom Borgo 
di Fiuzzi obmýva Tyrrhenské more. Typickými pre oblasť sú pieskovo-kamienkové pláže 
vulkanického pôvodu s priezračným morom. Medzi najkrajšie pláže Kalábrie patria oblas-
ti mestečka Diamante či v známej oblasti mesta Tropea.

Oddych

Láska ide 
      cez žalúdok: 
Tortellini, Ravioli, Fusilli, Lasagne či Penne. Áno, reč 
je o dobre známych cestovinách. V praxi Taliani 
využívajú viac ako 400 druhov. Základy taliančiny 
na tanieri máme za sebou, preto sa poďte s nami 
vybrať do ulíc za najlepšími kulinárskymi miestami. 
Vychutnajte si jedlo priamo na pláži v reštaurácii 
Costa Blu Stabilimento balneare-Bar-RistoMare  
v letovisku Praia a Mare. Len 15 km od Praia de Mare  
v nádhernom mestečku Maratea odporúčame Il 
Giardino di Epicuro. V Scalei, cca 11 km od hotela 
Borgo di Fiuzzi, nájdete množstvo dobrých reštau-
rácií. V mestečku Diamante rozhodne treba navštíviť 
jednotku v oblasti Panta Rei alebo vyhľadávanú piz-
zeriu U´Scialatellu a Il Capricio.

     KALÁBRIA



Kalábria I Praia a Mare

Vybavenie: hotel v južanskom štýle • priestranná recepcia • WiFi na recepcii • 
3 reštaurácie (hlavná, stredomorská a’la carte a pre deti 4-14 rokov) • 3 bary • bazén 
• lehátka a slnečníky pri bazéne • plážový servis: 2 lehátka a slnečník/izba

Šport a relax: wellness centrum* • kozmetické služby* • masáže* • posilňov-
ňa* • tenisové kurty • plážový volejbal

Ubytovanie: spolu 345 moderne a veľmi vkusne zariadených priestranných 
izieb • 2lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (3. a 4. lôžko formou poscho-
dovej postele) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • rádio • telefón • barová 
chladnička • trezor • balkón alebo terasa

* - služba za poplatok

cenník str. 83

MOŽNOSTI OBSADENIA
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Poloha: priamo pri štrkovo-kamienkovej pláži • ne-
ďaleko ostrov Dino • cca 2 km od centra mestečka Praia 
a Mare, kam sa dostanete peši po promenáde priamo od 
hotela a môžete si každý večer užívať večernú atmosféru 
jedného z najznámejších letovísk v Kalábrii s bohatou his-
tóriou a jedinečnou polohou • v bezprostrednom sused-
stve aquaparku Aquafans • cca 130 km od letiska Lamezia 
Terme

All inclusive raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • nápoje počas obeda a večere (perlivá 
a neperlivá voda, pivo, biele a červené víno, nealkoholické 
nápoje z automatu) • bar v blízkosti bazéna (nealkoholic-
ké nápoje, čapovaná perlivá a neperlivá voda, čapované 
pivo, biele a červené víno, vodka, rum, gin, americká káva) 
• ľahké popoludňajšie občerstvenie • bar na pláži (čapo-
vaná voda)

Pre deti: detské ihrisko • detská postieľka* (na vy-
žiadanie, cca 10 EUR/noc) • detský klub Firáčik so slo-
venským/českým animátorom v období cca 01.07.-31.08. 
• aquapark* v susedstve hotela
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Poloha: priamo pri jednej z najkrajších pláží Cédrovej 
riviéry (pieskovo-štrkovo-kamienková pláž) • v centre mes-
tečka Scalea s mnohými nákupnými možnosťami • cca 10 
km od aquaparku Aquafans • cca 120 km od letiska Lame-
zia Terme

MOŽNOSTI OBSADENIA

Vybavenie: rozľahlý prázdninový komplex dvoch budov obklopený zeleňou 
(1 budova je oddelená cestou) • priestranná recepcia • internetový kútik • spolo-
čenská miestnosť s TV • hlavná reštaurácia • 3 bary • 2 plavecké bazény • lehátka 
a slnečníky pri bazéne • plážový servis: 2 lehátka a slnečník/izba • konferenčné 
centrum • obchody • amfiteáter pre animačné programy • diskotéka

Šport a relax: kaderníctvo* • masáže* • posilňovňa • bowling • petanque • 
multifunkčné ihrisko (volejbal, basketbal) • futbal • 2 tenisové kurty • stolný tenis • 
lukostreľba • plážový volejbal • kanoe • plachtenie • windsurfing

Ubytovanie: spolu 380 komfortne zariadených izieb • klimatizácia • kúpeľ-
ňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie • rádio • telefón • barová chladnička • balkón 
alebo terasa • typy izieb: Basic s možnosťou 1-2 prísteliek (cca 100 m od pláže), 
Smart (zrekonštruované, cca 100 m od pláže), Resort (zrekonštruované, hlavná bu-
dova), Sea Side (zrekonštruované, s výhľadom na more)

Pre deti: detský bazén so šmykľavkou • detské ihrisko • detský klub • detská 
postieľka* (na vyžiadanie, cca 10 EUR/noc)

* - služba za poplatok

cenník str. 83

Polpenzia formou bufetu vr. nápojov počas dňa 
10.00-21.00 hod. (voda, nealko, k večeri navyše víno), za 
príplatok soft all inclusive (navyše obed)
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Kalábria I Scalea

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice – Lamezia Terme - 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

Cenníky - Kalábria

7 
nocí

7 
nocí

7 
nocí

VIllAgE CluB SANTA CATERINA**** strana: 82

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 izbe Basic s polpenziou a nápojmi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 619 629 629 729 769 769 769 899 949 949 819 669 609 599

zľava 35% do 15.01.2017* 402,35 408,85 408,85 473,85 499,85 499,85 499,85 584,35 616,85 616,85 532,35 434,85 395,85 389,35

3. a 4. osoba na prístelke* 330,85 330,85 330,85 376,35 395,85 395,85 395,85 454,35 480,35 480,35 421,85 350,35 324,35 317,85

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 329 329 329 369 379 379 379 429 449 449 399 339 319 319

príplatok za soft all inclusive - osoba 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

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 izbe Smart s polpenziou a nápojmi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 689 709 709 829 879 879 879 1039 1099 1099 939 749 659 639

zľava 35% do 15.01.2017* 447,85 460,85 460,85 538,85 571,35 571,35 571,35 675,35 714,35 714,35 610,35 486,85 428,35 415,35

3. a 4. osoba na prístelke* 356,85 369,85 369,85 421,85 441,35 441,35 441,35 519,35 545,35 545,35 473,85 389,35 343,85 337,35

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 349 359 359 399 419 419 419 479 509 509 449 379 339 329

príplatok za soft all inclusive - osoba 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

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 izbe Resort s polpenziou a nápojmi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 769 779 779 939 999 999 999 1219 1299 1299 1089 849 749 729

zľava 35% do 15.01.2017* 499,85 506,35 506,35 610,35 649,35 649,35 649,35 792,35 844,35 844,35 707,85 551,85 486,85 473,85

3. a 4. osoba na prístelke* 395,85 402,35 402,35 473,85 499,85 499,85 499,85 597,35 636,35 636,35 538,85 434,85 382,85 376,35

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 379 389 389 449 469 469 469 549 579 579 499 409 369 369

príplatok za soft all inclusive - osoba 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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7 
nocí

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 izbe Sea Side s polpenziou a nápojmi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 849 869 869 1029 1099 1099 1099 1309 1399 1399 1179 929 829 809

zľava 35% do 15.01.2017* 551,85 564,85 564,85 668,85 714,35 714,35 714,35 850,85 909,35 909,35 766,35 603,85 538,85 525,85

3. a 4. osoba na prístelke* 434,85 441,35 441,35 512,85 545,35 545,35 545,35 642,85 681,85 681,85 584,35 467,35 421,85 415,35

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 409 419 419 479 509 509 509 589 619 619 539 439 399 399

príplatok za soft all inclusive - osoba 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

ZĽAVA>>

7 
nocí

HOTEl BORgO DI FIuzzI RESORT & SPA**** strana: 80-81

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 499 599 699 799 799 859 859 859 859 859 859 759 699 599

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 389,35 454,35 519,35 519,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 493,35 454,35 389,35

3. a 4. osoba na prístelke 356,85 363,35 376,35 382,85 382,85 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 389,35 382,85 376,35 363,35

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>>

AKCIA 
2 DETIZA1€



 Coffee time: 
Popíjanie kávy majú hlavne starší Gréci mimoriadne v obľube. Vychut-
návanie typickej silnej a horkej chuti si radi spestria rôznymi hrami. 
Čokoholici pozor! Pri poznávaní hlavného mesta Heraklionu si urob-
te pauzu v kráľovstve čokolády a vychutnajte si čokoládovú kávu  
v Outopia Cafe Beer Utopia. V sladkom duchu pokračujte v cukrárni 
Kirkor s delikátnou tradičnou „bougatsou“. V letovisku Chersonissos 
je jednotkou medzi kaviarňami Coffee Island. Horkú chuť kávy vám 
originálne vo forme lahodnej zmrzliny podajú v Creamery-Ice Cream 
Bar. Neoľutujete!

Nákupná horúčka: 
V rozsiahlej turistickej severnej časti ostrova vychytených letovísk na vás budú 
číhať obchodníci s tovarom od výmyslu sveta. Produkty z olivovníkov, šperky, 
spomienkové predmety, oblečenie alebo topánky od mladých dizajnérov vás 
nenechajú odísť bez povšimnutia. Treba však počítať s vyššími cenami. Trošku 
lacnejšie väčšie supermarkety majú v nedeľu zatvorené.

You must 
           have:
Olivový olej z Kréty z oblasti Sitia a Ko-
lymbari je považovaný za jeden z 
najkvalitnejších. Ušľachtilosť sa 
pripisuje vínu Tsipouro, kto-
ré budete po večeroch 
usŕkavať so zaručeným 
pôžitkom. Obľúbenými 
suvenírmi sú aj Mas-
tikový likér, Ouzo či 
Metaxa. Úletom letnej 
dovolenky sú obchody 
s kožušinami, ktoré sú 
značne rozšírené.

Ešte niečo na záver: 
Z celebritnej „high society“ si na Krétu chodia dopĺňať stratenú 
energiu Lady Gaga, Christian Ronaldo či Leonardo di Caprio. 
Čaru ostrova v minulosti podľahli aj princezná Diana s Princom 
Charlesom. Vychytenými strediskami sú jednoznačne kozmo-
politné Agios Nikolaos a Elounda s elegantnými hotelmi a ab-
solútnym súkromím v skrytých zátokách.

Tradícia musí byť:
Yamas! Na zdravie! Tradičný aperitív z hroznových šupiek Raki sa líši „od 
domu k domu“ intenzitou a chuťou. Obľúbeným variantom je ochutená 
sladká medová raki. V dedinkách pri pobreží si v miestnych tavernách 
vychutnajte čerstvé dary mora. Povinnou jazdou 
je ochutnávka souvlaki, moussaki, 
tzatziki alebo gyrosu. V hor-
ských dedinách sa stretnete 
s ponukou kvalitne prepe-
čenej zveriny, šalátov z ore-
chov či baklažánu. Sladkou 
bodkou za týmito dobrotami 
sú jednoznačne orechy obalené 
karamelom alebo nugátom. Pýtajte si 
mantole alebo mantolata.

Výletné 
     emócie: 
Unikátny palác Knossos z čias minojskej civilizácie je 
jednoducho základ. Vedeli ste, že v ňom držali mino-
taura? Vodné atrakcie naplnia detské túžby vo vodnom 
parku Acqua Plus Water Park v Chersonissos. Selfie s 
hadom alebo leguánom si spravíte v náučnom a kon-
taktnom Aquaworld Aquarium & Reptile Rescue Cen-
tre. Skutočne veľkým je Cretaquarium Thalassocosmos  
v hlavnom meste, ktoré vás vtiahne do hlbín podmor-
ského života so žralokmi, od ktorých vás bude deliť len 
hrubé sklo. Neposedných osloví možnosť obuť si trekin-
gové topánky a vyraziť na najvyšší vrchol najjužnejšieho 
ostrova Európy, odkiaľ sa recesisti môžu v máji spustiť 
po snehovom jazyku. Vecou kondičky a dobrej nálady 
je najdlhšia roklina v Európe - Samaria, ktorá vás obdarí 
výnimočnými zážitkami z neporušenej prírody. S Firom 
na Firu? Áno, reč je o hlavnom meste bájneho Santorini, 
ktoré jednoznačne patrí do kategórie MUST SEE!

    KRÉTA
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Láska ide     cez žalúdok: 
V každom dobrom podniku automa-
ticky dostanete predkrm v podobe 
zapečeného pečiva s cesnakovým 
maslom. V oblasti Chersonissos vám 
zaručene bude chutiť pri výhľade na 
more v Palmera Seaside Restaurant. 
V Malii vítajú svojich hostí príjemnou 
atmosférou v The Red Lion Gastro-
pub and Restaurant. Najobľúbenejšou 
reštauráciou v Stalide je bezpochyby 
Maria´s Golden Beach Tavern Restau-
rant, ako aj plážový klub Beachcom-
ber Bar Restaurant Stalis v blízkosti 
nášho hotela Cactus Beach. Ak zavíta-
te do mestečka Rethymno, priamo pri 
prístave v námorníckom štýle vás po-
hostia v Zefyros Family Fish Taverne.

Balzam 
    na dušu: 
Nekonečne dlhé, pieskové, lagúnové, biele, zlaté, ružovkasté, aj také sú pláže Kréty obmývané vodami Krétskeho a Líbyj-
ského mora. Superlatívmi by sme nemali šetriť pri pláži Elafonissi s ružovkastým pieskom a plytkým morom s tisíckou 
odtieňov modrej v krištáľovo čistom mori. Právom sa pláž vyskytuje v rebríčkoch najkrajších pláží sveta. Pláž Ba- los 
nápadne pripomína Karibik azúrovou lagúnou a bielym pieskom. Najviac paliem na jednom mieste v Európe 
rastie v tzv. palmovom háji pri nádhernej piesčitej zátoke Vái. Pláž Falassarna vás prekvapí rozmanitosťou 
v podobe štyroch rôznych častí: rušná piesočnatá, lagúnová, intímna s hrubozrnným až štrkovým pieskom 
a raj pre vodné športy. Nadšenci hippie už v 60. rokoch vyhľadávali preslávenú zátoku Matala so zlatým 
pieskom, kde sa môžete bez starostí opaľovať bez plaviek. Jednou z najdlhších pláží sa môže popýšiť 
oblasť Georgioupolis s našim obľúbeným hotelom Mare Monte Beach. Dovolenka plná širokých 
úsmevov vašich detí na krásnej širokánskej pláži. Potrebujete viac?

Jedna, dve, ani tri dovolenky na Krétu nestačia! Objavovať jej krásu, charakter a veľkoleposť môžete aj celý život. Bájna zem, ktorá 

podľa mytológie priviedla k životu veľkého Dia v jednej z 3000 jaskýň, sa stala vďaka svojej klíme liekom na všetky neduhy predpí-

sané Hippokratom. V súčasnosti optimistický a radostný prístup miestnych k životu pohladí na duši za sprievodu melódií najpopulár-

nejšieho hudobného nástroja „bousouki“ alebo folklórneho tanca sirtaki. Kréta ako malý mikrosvet so šumiacim morom, úchvatnými 

plážami, impozantnými horami s chránenými kozami „kri kri“, nočným životom, bohatou kultúrou a podmanivým šarmom osloví  

aj tých najnáročnejších.

Jedlo

Oddych

Tradícia

Emócie

Coffee

Nákupy
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Vybavenie: elegantný rozľahlý hotelový komplex v krétskom štýle pre nároč-
ných klientov • hlavná hotelová budova a niekoľko ďalších budov v záhrade • vstup-
ná hala s recepciou • WiFi pripojenie v celom areáli • hlavná reštaurácia • 4 a´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.) • vnú-
torný vyhrievaný bazén • sauna • hammam • jacuzzi • fitnes • aerobik • biliard* • 
stolný tenis • boccia • tenisové kurty (osvetlenie*) • vodné športy*

Ubytovanie: spolu 249 izieb • elegantne zariadené izby • klimatizácia • kúpeľ-
ňa/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 nápoje v 
baroch počas dňa, 1x za týždeň možnosť večere v každej 
z troch reštaurácií  s určeným menu

cenník str. 107

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

Kréta I Malia
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Poloha: priamo pri menšej pieskovej pláži, miestami ka-
menistý vstup do vody • pár minút chôdze od centra leto-
viska Malia, ktoré je priamo prepojené s letoviskom Stalida 
• množstvo obchodíkov, taverien, kaviarní a barov na dosah 
• cca 32 km od Heraklionu

Vybavenie: hotel v tradičnom Grécko/Krétam štýle zasadený do zelenej zá-
hrady • osem 1-3 poschodových budov • vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie 
v celom areáli (veľmi slabý signál, časté výpadky) • hlavná reštaurácia • taverna • 
hlavný bar • bar pri bazéne • hlavný bazén s morskou vodou • sladkovodný bazén 
• relaxačný sladkovodný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plá-
žové osušky (na izbe, výmena 2x týždne) • lekár na zavolanie* • denné a večerné 
animačné programy • vo večerných hodinách nutné dodržiavať casual/smart dress-
-code (páni dlhé nohavice, plážové oblečenie nie je vhodné)

Šport a relax: wellness centrum* (sauna, jacuzzi, parné kúpele, masáže a i.) • 
aquaaerobik • biliard* • šípky • stolný tenis • minigolf • tenisový kurt vr. vybavenia • 
plážový volejbal • vodné bicykle* • vodné športy*

Ubytovanie: spolu 297 izieb • 2lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (20-
26 m2) • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • minichladnička (1 fľaša 
vody denne) • trezor • balkón alebo terasa

Pre deti: detská postieľka • detský bazén (súčasť hlavného bazéna so slanou 
vodou) • detské ihrisko • miniklub v cudzom jazyku pre deti 4-12 rokov • minidisko

* - služba za poplatok

cenník str. 107
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All inclusive plná penzia formou bufetu vr. ná-
pojov (nealko, miestne pivo a víno) • vybrané alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej výroby v bare pri ba-
zéne a v hlavnom bare (miestne pivo a víno, prémiový 
miestny alkohol, kokteily, espresso, capuccino, horúca 
čokoláda, čaj a i.) • občerstvenie v taverne ( jedlo z grilu), v 
bare pri bazéne (čerstvá pizza, palacinky a i.) a v hlavnom 
bare (koláčiky, sendviče) • čaj, káva, koláčiky • zmrzlina • 
1x za pobyt tematická večera (čínska alebo rybia, nutná 
rezervácia)
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Vybavenie: hlavná budova a niekoľko bungalovov v peknom prostredí • rozloha 
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 animácie (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 zreno-
vovaných v roku 2014 • štandardná izba s výhľadom na more v hlavnej budove alebo 
štandardná izba s výhľadom do záhrady v bungalove • rozloha cca 25 m2 • klimati-
zácia • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/WC • fén • SAT/LCD TV s rádiom • telefón 
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 bufetu vr. roz-
lievaných nápojov miestnej výroby • počas víkendu te-
matická 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, zmrzlina

cenník str. 108

Poloha: cca 200 m od malej pieskovej pláže • cca 50 
m supermarket a taverny • cca 150 m od autobusovej za-
stávky • cca 500 m bankomat • cca 1 km od vyhľadávaného 
letoviska Malia na severnom pobreží ostrova • cca 1 km od 
zdravotníckeho centra • cca 8 km od letoviska Chersonis-
sos • cca 12 km golfové ihrisko Crete Golf Club • cca 25 km 
od Agios Nikolaos • cca 35 km od hlavného mesta Herak-
lion a letiska

Kréta I Malia
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • na tichom mieste inak rušného letoviska 
Malia • cca 200 m centrum letoviska Malia s množstvom 
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 • práčov-
ňa* • animačné programy

Šport a relax: salón krásy* (sauna, hammam, masáže, kaderníctvo, kozmeti-
ka) • 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. 107

All inclusive plná penzia formou bufetu • detské 
menu na obed a večeru (rybie prsty, cestoviny, kuracie nu-
getky, pizza) v hlavnej reštaurácii • popoludňajšie občer-
stvenie v bare pri pláži (výber šalátov, ovocie, koláčiky) • 
sendviče a zmrzlina v bare pri bazéne počas dňa • nápoje 
miestnej výroby v bare pri bazéne a v bare pri pláži (ča-
pované pivo, biele a červené víno, nealkoholické nápoje, 
džúsy, filtrovaná káva a čaj, alkoholické nápoje: brandy, 
gin, vodka, whisky, rum, rakie, ouzo)
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Vybavenie: členitý komplex niekoľkých budov a bungalovov v peknej záhrade • 
vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie* • internetový kútik* • niekoľko reštaurácií 
• 3 a´la carte reštaurácie (talianska, tradičná grécka, s rybími špecialitami - nutná re-
zervácia vopred) • 3 bary (lobby, pri pláži, diskobar) • 5 snackbarov • bazény • jacuzzi 
• detský vodný park • detské bazény • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • 
plážové osušky (za vratnú kauciu) • konferenčná miestnosť • lekár* • obchodíky (mini-
market, trafika, 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 • windsurfing • vodné bicykle • kanoe • šnorch-
lovanie • potápačské centrum* • motorizované vodné športy*

Ubytovanie: 97 izieb v hlavnej budove a 330 izieb v bungalovoch • štandardná 
2lôžková izba s možnosťou 2 prísteliek • individuálna klimatizácia/kúrenie • kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou/WC • fén • SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička • bal-
kón alebo terasa s výhľadom do záhrady alebo na more
 
Pre deti: detské bazény • vodný park • detské ihrisko • miniklub • detská po-
stieľka • detská jedálenská stolička • opatrovanie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. rozlie-
vaných nápojov miestnej výroby • neskoré raňajky •  skorá 
večera pre deti • 1x týždne možnosť večere v a´la carte 
reštaurácii (nutná rezervácia) • občerstvenie počas dňa v 
snackbaroch • popoludní čaj, káva, sušienky • polnočné 
občerstvenie • rozlievané nealkoholické a alkoholické ná-
poje miestnej výroby počas dňa

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 vstu-
pom 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 • trezor na recepcii* • WiFi pripojenie na recepcii* 
• internetový kútik* • TV miestnosť • hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia na 
pláži • talianska a´la carte reštaurácia • 3 bary pri bazénoch • 3 vonkajšie bazény 
so sladkou vodou • detský bazén so sladkou vodou • lehátka a slnečníky pri ba-
zéne • lehátka a slnečníky 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 v niekto-
rých izbách* • balkón alebo terasa • na vyžiadanie izba pre hendikepovaných bez 
adaptovanej kúpeľne

Pre deti: detské ihrisko • detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) • ani-
mačné 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. 108

All inclusive plná penzia formou bufetu • vybra-
né alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby 
v baroch (pivo, víno, ouzo, raki, brandy, likér, voda, mine-
rálna voda, džúsy, čaj, káva, horúca čokoláda) • zákusky 
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 a´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 zelené-
ho 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 a´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 • pe-
tanque • 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. 109

All inclusive tzv. green cretan all inclusive je 
filozofia hotela ponúkajúca kvalitné all inclusive služby 
a produkty priamo z krétskej kuchyne a orientovaná na 
ochranu životného prostredia • plná penzia formou bu-
fetu • neskoré raňajky • neskorá večera • 1x za týždeň 
možnosť večere v každej zo 4 a´la carte reštaurácií (nutná 
rezervácia) • ľahké občerstvenie a ovocie počas dňa • 
neobmedzené množstvo alkoholických a nealkoholic-
kých nápojov miestnej a vybraných nápojov medziná-
rodnej výroby do 24.00 hod.
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/ /

Vybavenie: rodinný hotel v poschodovej budove postavený vo svahu v udržia-
vanej záhrade obklopený olivovými hájmi • malá vstupná hala s recepciou • batoži-
nová miestnosť • WiFi pripojenie vo verejných priestoroch • spoločenská miestnosť 
so SAT/TV • reštaurácia s terasou • lobby bar • 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 prístelky 
• individuálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC • fén • SAT/TV • telefón s pria-
mou voľbou* • trezor* • minichladnička • balkón alebo terasa
 
Pre deti: detský sladkovodný bazén • detská postieľka

* - služba za poplatok

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. roz-
lievaných nápojov miestnej výroby (pivo, víno, voda, ne-
alkoholické 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 ob-
medzenou pohyblivosťou • v krásnom prostredí s úžasnými 
výhľadmi na malebné letovisko Bali a okolité hory Talea Ori 
• obchodíky, kaviarne a taverny v pešom dosahu • cca 30 
km od Rethymno, ktoré je dostupné miestnou dopravou) • 
cca 50 km od hlavného mesta Heraklion a letiska
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MOŽNOSTI OBSADENIA

Vybavenie: komplex hlavnej budovy a 3 vedľajších budov • vstupná hala s re-
cepciou • WiFi pripojenie v celom areáli • TV kútik • hlavná reštaurácia • a´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 ka-
tegórií • 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 zá-
hrady alebo s výhľadom na more • typy izieb: štandardná, štandardná so zdieľaným 
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) • nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej výroby počas dňa (vybrané 
kokteily, pivo, víno, destiláty, káva, čaj) • ľahké občerstve-
nie v bare pri pláži a v bare pri bazéne počas dňa • polnoč-
né občerstvenie • lehátka a slnečníky na pláži

Poloha: priamo pri krásnej pieskovej pláži ocene-
nej 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 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) • a´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*) • luko-
streľba • 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. 109

Polpenzia, za príplatok all inclusive: plná penzia 
formou bufetu v hlavnej reštaurácii • tematické večere • 1x 
za týždeň večer so živou hudbou • nápoje počas obeda a 
večere (víno, voda, nealko a miestne pivo) • miestne a vy-
brané 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

94  I  Grécko/Kréta

Kréta I Kokkini Hani

MOŽNOSTI OBSADENIA
/



HO
TE

L 
EV

A 
BA

Y*
**

*
ofi

ci
ál

na
 k

at
eg

ór
ia

:*
**

*

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • vstup do mora 
miestami s útesmi • odporúčame topánky do vody • ob-
klopený 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 pripojenie v lobby* • internetový kú-
tik* • 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 • plážové osušky nie sú k dispozícii • folklórne grécke večery so živou 
hudbou a tancom • nevhodný pre hendikepovaných

Šport a relax: stolný tenis • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: spolu 108 izieb • moderne zariadené 2lôžkové izby s možnos-
ťou 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. 110

All inclusive plná penzia formou bufetu • vybra-
né alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby • 
nápoje v hlavnom bare vo večerných hodinách • dopo-
ludňajšie a popoludňajšie teplé i studené občerstvenie v 
snackbare pri pláži • popoludní zmrzlina, káva, čaj a záku-
sok • bary ponúkajú aj značkové medzinárodné alkoholic-
ké nápoje v rámci all inclusive
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All inclusive plná penzia formou bufetu vr. rozlie-
vaných 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 ba-
zéne • sendvič na fakultatívny výlet (nutná rezervácia na 
recepcii deň vopred) • alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby počas dňa (pivo, biele a červené víno, džú-
sy, ouzo, raki, filtrovaná káva, čaj, voda a i.)

Vybavenie: hlavná budova a vedľajšia budova, obe 2poschodové • výťah v 
každej budove • vstupná hala s recepciou • batožinová miestnosť • WiFi pripo-
jenie v celom areáli • TV kútik • bufetová reštaurácia s terasou • bar 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 modrou 
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 (pra-
videlné 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* • ka-
derníctvo • 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. 111

All inclusive plná penzia formou bufetu • skoré a 
neskoré raňajky • raňajkový a obedový balíček • možnosť 
obedu a´la carte v taverne • občerstvenie počas dňa • po-
poludní 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 počas dňa v baroch podľa ich otvá-
racích 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 Ar-
chaia Eleftherna • zľava 25% na izbový servis

98  I  Grécko/Kréta

Kréta I Adelianos Kampos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba, bungalov / /

max. rodinná izba

Ubytovanie: spolu 561 izieb rôznych typov • elegantne zariadená štandard-
ná 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* • 
detský klub Firáčik cca 01.07-31.08
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži Almiros s pozvoľným 
vstupom do mora • na severozápadnom pobreží Kréty • cca 
80 m autobusová zastávka • cca 1 km od malebného leto-
viska 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 note-
book) • WiFi pripojenie v hlavnej budove a vo verejných priestoroch • internetový 
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 (osvetlenie*) • 
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 s českým/slovenským animátorom v období cca 01.07.-31.08.

* - služba za poplatok

cenník str. 111

All inclusive plná penzia formou bufetu vrátane 
nápojov (nealko nápoje, voda, miestne víno a pivo, ouzo, 
rakia) • neskoré kontinentálne raňajky v snackbare • ľah-
ké občerstvenie v snackbare a hlavnom bare • rozlieva-
né alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby v 
baroch (filtrovaná káva, grécka káva, espresso, capuccino, 
čaj, sóda, nealkoholické nápoje z automatu: ovocný džús z 
koncentrátu, sóda, grenadina, mätový sirup, voda, ľadový 
čaj; miestne alkoholické nápoje: ouzo, rakia, gin, rum, vod-
ka, cinzano, kokteily z miestneho alkoholu, miestne pivo, 
miestne víno z nápojového automatu) • 1x týždne možnosť 
večere v gréckej taverne (stanovené menu, nutná rezer-
vácia)

100  I  Grécko/Kréta

Kréta I Georgioupolis

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 klimatizácia* 
• 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 ku-
chynským 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
/ /  /

MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio / /

max apartmán
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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* • biliard* 
• stolný tenis (vybavenie*) • tenisové kurty (vybavenie*, osvetlenie*) • plážový volej-
bal • 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 jedálenská 
stolička

* - služba za poplatok

Polpenzia formou bufetu, za príplatok all inclusive: 
plná penzia formou bufetu vr. rozlievaných nápojov miest-
nej výroby (nealkoholické nápoje, pivo, víno) • nealkoholic-
ké 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 zlatistej pieskovej pláži na juhu Kréty 
• pozvoľný pieskový vstup do mora • hotelový komplex po-
stavený v miernom kopci nad zátokou • cca 20 m najbližší 
obchod • cca 1 km od centra dedinky Makrigialos • cca 35 
km od miest Sitia a Ierapetra • cca 120 km od letiska v He-
raklione (cca 2,5 hodinový transfer z letiska do hotela)

Vybavenie: hlavná hotelová budova a 8 poschodových budov s 253 izbami 
• vstupná hala s recepciou • výťah • WiFi pripojenie v lobby • internetový kútik* 
• bufetová reštaurácia • a´la carte reštaurácia • tematické večere s miestnymi a 
medzinárodnými špecialitami • 2 bary • 3 vonkajšie bazény so sladkou vodou • 2 
detské bazény so sladkou vodou • vnútorný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne 
a na pláži • osušky k bazénu a na pláž • amfiteáter • minimarket • práčovňa* • denné 
a večerné animačné programy • nevhodný pre pohybovo hendikepovaných • na 
vyžiadanie bezlepková strava

Šport a relax: spa centrum* (sauna, hammam, jacuzzi, masáže) • biliard* • 
fitnes • multikurt • stolný tenis • šípky • plážový volejbal

Ubytovanie: spolu 252 izieb • priestranné a moderné 2lôžkové izby na prí-
zemí s možnosťou 2 prísteliek pre dospelých alebo deti • spálňa s manželskou 
posteľou • druhá izba s rozkladacou pohovkou s prístelkami oddelená posuvným 
panelom • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • LCD/TV • WiFi pripojenie* • 
minichladnička • trezor* • kanvica na kávu/čaj • balkón alebo terasa • na vyžiadanie 
na mieste podľa dostupnosti výhľad na more*

Pre deti: Family Friendly Resort • miniklub • detské animácie • 2 detské bazény 
• detské ihrisko • detský bufet • detské stoličky v reštaurácii • detská postieľka • na 
vyžiadanie: opatrovanie detí, ohrievač detských fľašiek, detské vysielačky, detský 
kočík* 

* - služba za poplatok

cenník str. 112

All inclusive plná penzia formou bufetu v hlavnej 
reštaurácii Laurel • 1x večera v a´la carte reštaurácii (re-
zervácia vopred na recepcii) • alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej výroby (víno, pivo, grécky koňak, brandy, 
likéry a aperitívy, džúsy, filtrovaná káva a čaj) v Blue Moon 
bare a v Refresh bare pri bazéne • občerstvenie počas dňa 
v Refresh bare • popoludní zmrzlina v Refresh bare

102  I  Grécko/Kréta

Kréta I Makrigialos

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /  / / /
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Polpenzia formou bufetu

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 Eloun-
da 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

Poloha:  priamo pri dvoch súkromných pieskových plá-
žach • 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

MOŽNOSTI OBSADENIA
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 2 km od leto-
viska 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 re-
cepciou • batožinová miestnosť • WiFi pripojenie • TV miestnosť • bufetová reštau-
rácia • 2 a´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, jacuzzi*, 
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. 112

Polpenzia formou bufetu, za príplatok plná pen-
zia (navyše obed, nápoje počas obeda a večere: 500 ml 
fľaša vody + 330 ml čapované pivo alebo 250 ml vína 
alebo pohár nealko alebo 330 ml džúsu)

104  I  Grécko/Kréta
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Poloha: priamo pri súkromnej pieskovej pláži • cca 1,5 
km od malebnej rybárskej dedinky Elounda • cca 8 km od 
Aghios Nikolaos • cca 40 km od 18jamkového golfového 
ihriska Crete Golf Club • cca 65 km od hlavného mesta He-
raklion a letiska Vybavenie: luxusný rezort • rozľahlý areál v udržiavanej záhrade • recepcia • 

WiFi pripojenie • 6 reštaurácií • 4 bary • vínna pivnica • vonkajší bazén s morskou 
vodou • detský sladkovodný bazén • vnútorný sladkovodný bazén • lehátka a slneč-
níky 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* • sauna • ham-
mam • fitnes ( joga, pilates, aerobik) • biliard* • stolný tenis • 5 tenisových kurtov 
(osvetlenie*) • minigolf • basketbalové ihrisko • plážový volejbal • centrum vodných 
športov* • PADI potápačská škola*

Ubytovanie: izby rôznych typov zariadených v tradičnom štýle s nádychom 
luxusu • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • župany a papučky • 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. 113

Polpenzia formou bufetu
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IkArOS BEAch Luxury rESOrT & SpA***** strana: 87

Termíny odletov z Bratislavy 
a Košíc na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 07.06. 10.06. 21.06. 01.07. 05.07. 08.07. 19.07. 02.08. 12.08. 19.08. 23.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 20.09. 23.09.

14.06. 24.06. 12.07. 22.07. 05.08. 16.08. 30.08. 06.09. 13.09.
17.06. 28.06. 15.07. 26.07. 09.08.

29.07.
Počet nocí v bungalove classic 
s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1179 1309 1399 1399 1399 1469 1519 1519 1519 1519 1489 1419 1399 1399 1399 1339 1209 1179

zľava 42% do 15.01.2017* 683,82 759,22 811,42 811,42 811,42 852,02 881,02 881,02 881,02 881,02 863,62 823,02 811,42 811,42 811,42 776,62 701,22 683,82

3. osoba na prístelke* 521,42 573,62 614,22 614,22 614,22 637,42 660,62 660,62 660,62 660,62 649,02 620,02 614,22 614,22 614,22 585,22 533,02 521,42

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 529 579 619 619 619 649 659 659 659 659 649 629 619 619 619 589 549 529

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1809 2069 1899 2249 2069 2249 2069 2149 1899 2069 1609

zľava 42% do 15.01.2017* 1049,22 1200,02 1101,42 1304,42 1200,02 1304,42 1200,021246,42 1101,42 1200,02 933,22

3. osoba na prístelke* 776,62 881,02 811,42 956,42 881,02 956,42 881,02 915,82 811,42 881,02 695,42

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 769 879 809 949 879 949 879 909 809 879 699

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné 
poplatky 100 EUR/dieťa 2-5 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.
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7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL DESSOLE MALIA BEAch**** strana: 86

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

10.06. 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.
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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 599 699 759 799 799 899 899 899 899 899 899 899 859 799 699

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 454,35 493,35 519,35 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 389,35 408,85 415,35 415,35 415,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 421,85 415,35 408,85

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

hOTEL hIgh BEAch**** strana: 88
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 23.09.
Počet nocí v superior izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 688,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 584,35 519,35 519,35

3. osoba na prístelke* 382,85 395,85 408,85 467,35 499,85 499,85 499,85 499,85 499,85 499,85 460,85 441,35 434,85 421,85 317,85

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
17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1199 1229 1299 1229 1299 1199 1099 959

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 779,35 798,85 844,35 798,85 844,35 779,35 714,35 623,35

3. osoba na prístelke* 571,35 532,35 590,85 551,85 597,35 551,85 597,35 551,85 584,35 532,35

1. a 2. 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
17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1199 1299 1499 1459 1559 1459 1559 1399 1359 1259

zľava 35% do 15.01.2017* 779,35 844,35 974,35 948,35 1013,35 948,35 1013,35 909,35 883,35 818,35

3. osoba na prístelke* 551,85 512,85 681,85 649,35 707,85 649,35 694,85 577,85 616,85 460,85

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

Termíny odletov zo Sliača na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1199 1299 1229 1299 1229 1199 1099 959

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 779,35 844,35 798,85 844,35 798,85 779,35 714,35 623,35

3. osoba na prístelke* 525,85 577,85 551,85 597,35 551,85 597,35 551,85 590,85 545,35 577,85

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€
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7 
nocí

10/11 
nocí

kykNOS BEAch hOTEL & BuNgALOwS**** strana: 89
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

10.06. 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 výhľadom na more/bungalove 
s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 599 659 699 759 859 859 859 859 859 859 859 799 799 759 699

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 428,35 454,35 493,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 519,35 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 376,35 382,85 389,35 395,85 408,85 408,85 408,85 408,85 408,85 408,85 408,85 402,35 402,35 395,85 389,35

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
17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s výhľadom na more/bungalove s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

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

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 714,35 753,35 779,35 753,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 532,35 499,85 551,85 519,35 558,35 519,35 558,35 512,85 538,85 493,35

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL NANA BEAch rESOrT***** strana: 91

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 17.06. 21.06. 24.06. 01.07. 08.07. 19.07. 22.07. 26.07. 02.08. 12.08. 23.08. 26.08. 30.08. 13.09. 16.09. 20.09.
07.06. 28.06. 05.07. 12.07. 29.07. 05.08. 16.08. 02.09. 23.09.
10.06. 15.07. 09.08. 19.08. 06.09.
14.06. 09.09.

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 1059 1109 1209 1229 1229 1229 1339 1439 1469 1469 1469 1369 1269 1229 1189 1109 1059

zľava 41% do 15.01.2017* 624,81 654,31 713,31 725,11 725,11 725,11 790,01 849,01 866,71 866,71 866,71 807,71 748,71 725,11 701,51 654,31 624,81

3. osoba na prístelke* 483,21 500,91 542,21 554,01 554,01 554,01 595,31 636,61 648,41 648,41 648,41 607,11 565,81 554,01 530,41 500,91 483,21

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1419 1679 1659 1799 1859 2169 1989 2069 1659 1749 1419

zľava 41% do 15.01.2017* 837,21 990,61 978,81 1061,41 1096,81 1279,71 1173,51 1220,71 978,81 1031,91 837,21

3. osoba na prístelke* 624,81 736,91 725,11 784,11 813,61 937,51 866,71 896,21 725,11 766,41 624,81

1. a 2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 289 309 289 309 289 309 289 309 289 309 289

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL xIDAS gArDEN*** strana: 93
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 23.09.

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 599 639 669 669 739 739 739 739 739 739 739 709 669 639 599

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 415,35 434,85 434,85 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 460,85 434,85 415,35 389,35

3. osoba na prístelke* 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35

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
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 859 899 959 999 959 999 899 859 799

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 519,35 558,35 584,35 623,35 649,35 623,35 649,35 584,35 558,35 519,35

3. osoba na prístelke* 408,85 447,85 421,85 454,35 434,85 467,35 434,85 467,35 428,35 454,35 415,35

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Kréta

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL crETA MArIS BEAch rESOrT***** strana: 92
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

10.06. 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 deluxe izbe s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1259 1259 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1299 1199 999

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 714,35 818,35 818,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 844,35 779,35 649,35

3. osoba na prístelke* 584,35 590,85 597,35 603,85 603,85 610,35 610,35 610,35 610,35 610,35 610,35 610,35 603,85 597,35 590,85

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
17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1699 1899 1799 1899 1799 1899 1799 1699 1599

zľava 35% do 15.01.2017* 974,35 1104,35 1234,35 1169,35 1234,35 1169,35 1234,35 1169,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 857,35 798,85 876,85 798,85 876,85 798,85 876,85 798,85 863,85 792,35

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

Termíny odletov zo Sliača na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1499 1699 1799 1899 1799 1899 1799 1899 1699 1599

zľava 35% do 15.01.2017* 974,35 1104,35 1169,35 1234,35 1169,35 1234,35 1169,35 1234,35 1104,35 1039,35

3. osoba na prístelke* 805,35 870,35 792,35 863,85 792,35 863,85 792,35 863,85 798,85 876,85

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

kNOSSOS BEAch BuNgALOwS & SuITES**** strana: 94

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 07.06. 17.06. 28.06. 01.07. 12.07. 15.07. 19.07. 29.07. 02.08. 12.08. 23.08. 26.08. 30.08. 09.09. 20.09. 23.09.

10.06. 21.06. 05.07. 22.07. 05.08. 16.08. 02.09. 13.09.
14.06. 24.06. 08.07. 26.07. 09.08. 19.08. 06.09. 16.09.

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 929 969 969 1119 1229 1249 1279 1309 1309 1309 1309 1209 1069 969 969 929 869

zľava 42% do 15.01.2017* 538,82 562,02 562,02 649,02 712,82 724,42 741,82 759,22 759,22 759,22 759,22 701,22 620,02 562,02 562,02 538,82 504,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 329 339 339 379 399 409 409 419 419 419 419 399 359 339 339 329 319

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1279 1379 1539 1809 1769 1919 1769 1819 1279 1379 1179

zľava 42% do 15.01.2017* 741,82 799,82 892,62 1049,22 1026,02 1113,02 1026,021055,02 741,82 799,82 683,82

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 409 439 469 529 519 559 519 539 409 439 389

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL cAcTuS BEAch**** strana: 90

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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. 23.09.
07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.  

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 599 659 699 759 799 799 899 899 899 899 899 899 899 859 799 759 699

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 428,35 454,35 493,35 519,35 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 493,35 454,35

3. osoba na prístelke* 337,35 343,85 376,35 402,35 402,35 441,35 467,35 467,35 467,35 467,35 467,35 447,85 415,35 408,85 402,35 369,85 317,85

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
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 799 899 999 1199 1259 1299 1259 1299 1159 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 649,35 779,35 818,35 844,35 818,35 844,35 753,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 428,35 519,35 506,35 623,35 597,35 642,85 597,35 597,35 512,85 532,35 402,35

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

Termíny odletov zo Sliača na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1199 1299 1259 1299 1259 1099 999 999

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 779,35 844,35 818,35 844,35 818,35 714,35 649,35 649,35

3. osoba na prístelke* 460,85 551,85 558,35 655,85 603,85 655,85 590,85 558,35 506,35 480,35

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL EvA BAy**** strana: 96

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 
na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
10.06. 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.
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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 659 699 759 799 799 899 899 899 899 899 899 899 859 799 699

zľava 35% do 15.01.2017* 428,35 454,35 493,35 519,35 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 558,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 402,35 402,35 408,85 415,35 415,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 428,35 421,85 415,35 369,85

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1199 1259 1299 1259 1299 1159 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 779,35 818,35 844,35 818,35 844,35 753,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 551,85 519,35 571,35 538,85 577,85 538,85 577,85 532,35 558,35 512,85

Termíny odletov zo Sliača na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1199 1299 1259 1299 1259 1159 999 999

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 779,35 844,35 818,35 844,35 818,35 753,35 649,35 649,35

3. osoba na prístelke* 519,35 564,85 538,85 590,85 545,35 590,85 545,35 577,85 525,85 564,85

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL AquILA rIThyMNA BEAch***** strana: 98-99
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

10.06. 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. 23.09.
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 1199 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1199 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 649,35 779,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 480,35 532,35 551,85 584,35 584,35 590,85 603,85 642,85 642,85 642,85 642,85 636,35 584,35 558,35 538,85 532,35

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
10.06. 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. 23.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1319 1409 1499 1679 1679 1739 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1679 1589 1499 1409

zľava 35% do 15.01.2017* 857,35 915,85 974,35 1091,35 1091,35 1130,35 1143,35 1143,35 1143,35 1143,35 1143,35 1143,35 1091,35 1032,85 974,35 915,85

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
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1499 1599 1699 1799 1699 1799 1599 1499 1399

zľava 35% do 15.01.2017* 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* 636,35 772,85 753,35 824,85 785,85 922,35 844,35 922,35 779,35 785,85 714,35

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
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1819 2009 2249 2299 2589 2589 2589 2589 2519 2299 2089

zľava 35% do 15.01.2017* 1182,35 1305,85 1461,85 1494,35 1682,85 1682,85 1682,85 1682,85 1637,35 1494,35 1357,85

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

110  I Grécko/Kréta

Cenníky - KrétaCenníky - Kréta

 Grécko/Kréta  I  111

10/11 
nocí

ŠTúDIá A ApArTMáNy EvILION*** strana: 101
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 489 539 499 579 569 609 569 609 539 539 499

zľava 35% do 15.01.2017* 317,85 350,35 324,35 376,35 369,85 395,85 369,85 395,85 350,35 350,35 324,35

3. a 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

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

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

MyThOS pALAcE rESOrT & SpA***** strana: 95

Termíny odletov z Bratislavy 
a Košíc na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 17.06. 28.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 02.08. 05.08. 16.08. 19.08. 26.08. 02.09. 06.09. 09.09. 23.09.

07.06. 24.06. 05.07. 12.07. 19.07. 09.08. 23.08. 13.09. 20.09.
14.06. 21.06. 26.07. 12.08. 30.08. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 749 809 809 839 889 929 929 929 939 979 989 969 939 929 909 839 809 809

zľava 45% do 15.01.2017* 411,95 444,95 444,95 461,45 488,95 510,95 510,95 510,95 516,45 538,45 543,95 532,95 516,45 510,95 499,95 461,45 444,95 444,95

3. osoba na prístelke* 329,45 351,45 351,45 362,45 384,45 395,45 395,45 395,45 400,95 417,45 422,95 411,95 400,95 395,45 389,95 362,45 351,45 351,45

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 SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1049 1129 1129 1319 1219 1369 1309 1329 1199 1129 1049

zľava 45% do 15.01.2017* 576,95 620,95 620,95 725,45 670,45 752,95 719,95 730,95 659,45 620,95 576,95

3. osoba na prístelke* 444,95 477,95 477,95 543,95 510,95 565,95 543,95 554,95 499,95 477,95 444,95

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

kALyvES BEAch hOTEL**** strana: 97

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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. 23.09.
07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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 699 799 899 999 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 999 899 899 799 799

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 519,35 584,35 649,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 584,35 584,35 519,35 519,35

3. osoba na prístelke* 454,35 467,35 473,85 480,35 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 486,85 480,35 473,85 473,85 467,35 467,35

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

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1099 1199 1299 1399 1499 1599 1499 1599 1459 1299 1199

zľava 35% do 15.01.2017* 714,35 779,35 844,35 909,35 974,35 1039,35 974,35 1039,35 948,35 844,35 779,35

3. osoba na prístelke* 623,35 681,85 636,35 694,85 649,35 707,85 649,35 707,85 649,35 688,35 629,85

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459

Termíny odletov zo Sliača na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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 1459 1599 1499 1599 1499 1599 1399 1299

zľava 35% do 15.01.2017* 779,35 844,35 948,35 1039,35 974,35 1039,35 974,35 1039,35 909,35 844,35

3. osoba na prístelke* 597,35 649,35 610,35 668,85 610,35 668,85 610,35 668,85 603,85 649,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL MArE MONTE BEAch**** strana: 100

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí
JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

10.06. 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.
14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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 599 699 759 799 799 929 929 929 929 929 929 899 859 799 699

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 454,35 493,35 519,35 519,35 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 603,85 584,35 558,35 519,35 454,35

3. osoba na prístelke* 389,35 395,85 402,35 408,85 408,85 415,35 415,35 415,35 415,35 415,35 415,35 415,35 415,35 408,85 395,85

1. dieťa 2-14 a 2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 5-14 rokov na prístelke 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

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

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 714,35 844,35 779,35 844,35 779,35 844,35 779,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 519,35 532,35 584,35 538,85 584,35 538,85 584,35 538,85 571,35 525,85

1. dieťa 2-14 a 2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 5-14 rokov na prístelke 429 399 429 399 429 399 429 399 429 399

Termíny odletov zo Sliača na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 1099 1199 1299 1199 1299 1199 1259 1099 999

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 714,35 779,35 844,35 779,35 844,35 779,35 818,35 714,35 649,35

3. osoba na prístelke* 421,85 460,85 434,85 467,35 434,85 467,35 434,85 467,35 434,85 454,35

1. dieťa 2-14 a 2. dieťa 2-5 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 5-14 rokov na prístelke 389 419 389 419 389 419 389 419 389 419

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€

AKCIA 
2 DETIZA1€



112  I Grécko/Kréta

Cenníky - KrétaCenníky - Kréta

 Grécko/Kréta  I  113

7 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL vANTArIS pALAcE**** strana: 103

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 21.06. 28.06. 01.07. 12.07. 15.07. 26.07. 02.08. 12.08. 23.08. 26.08. 02.09. 13.09. 20.09. 23.09.
07.06. 17.06. 24.06. 05.07. 19.07. 29.07. 05.08. 16.08. 30.08. 06.09. 16.09.
10.06. 08.07. 22.07. 09.08. 19.08. 09.09.

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 819 819 819 869 919 949 969 969 969 969 939 919 919 919 759 639

zľava 42% do 15.01.2017* 475,02 475,02 475,02 504,02 533,02 550,42 562,02 562,02 562,02 562,02 544,62 533,02 533,02 533,02 440,22 370,62

3. osoba na prístelke* 376,42 376,42 376,42 399,62 411,22 428,62 434,42 434,42 434,42 434,42 422,82 411,22 411,22 411,22 347,42 301,02

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 399 399 399 419 439 449 459 459 459 459 449 439 439 439 379 339

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1069 1149 1159 1329 1279 1379 1279 1349 1199 1299 929

zľava 42% do 15.01.2017* 620,02 666,42 672,22 770,82 741,82 799,82 741,82 782,42 695,42 753,42 538,82

3. osoba na prístelke* 475,02 509,82 515,62 579,42 562,02 602,62 562,02 591,02 533,02 567,82 417,02

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 499 539 539 609 589 629 589 619 559 599 449

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL ELOuNDA BAy pALAcE***** strana: 105

Termíny odletov z Bratislavy 
a Košíc na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 21.06. 24.06. 01.07. 05.07. 08.07. 19.07. 22.07. 02.08. 12.08. 16.08. 19.08. 30.08. 02.09. 13.09. 16.09.
07.06. 17.06. 28.06. 12.07. 26.07. 05.08. 23.08. 06.09. 20.09.
10.06. 15.07. 29.07. 09.08. 26.08. 09.09. 23.09.

Počet nocí v izbe superior s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1279 1279 1389 1479 1479 1609 1699 1819 1909 1909 1909 1789 1699 1579 1479 1359 1279

zľava 42% do 15.01.2017* 741,82 741,82 805,62 857,82 857,82 933,22 985,42 1055,02 1107,22 1107,22 1107,22 1037,62 985,42 915,82 857,82 788,22 741,82

1. dieťa 2-4 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 4-9 rokov na prístelke 359 359 369 389 389 409 419 439 449 449 449 429 419 399 389 369 359

1. dieťa 9-15 rokov na prístelke 519 519 559 589 589 629 649 689 719 719 719 679 649 619 589 549 519

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1719 1979 2009 2539 2529 2849 2619 2539 2099 2069 1719

zľava 42% do 15.01.2017* 997,02 1147,82 1165,22 1472,62 1466,82 1652,42 1519,02 1472,62 1217,42 1200,02 997,02

1. dieťa 2-4 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. dieťa 4-9 rokov na prístelke 429 469 469 549 549 599 569 549 489 479 429

1. dieťa 9-15 rokov na prístelke 669 749 759 919 919 1019 949 919 789 779 669

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

+421 917 489 832
drevenice@janosikovdvor.sk

www.janosikovdvor.sk

ÚTULNÉ UBYTOVANIE A NAJLEPŠIE HALUŠKY ŠIROKO-ĎALEKO.
JÁNOŠÍKOVA REŠTAURÁCIA – HALUŠKÁREŇ • PRÍJEMNÉ UBYTOVANIE V DREVENICIACH

• ADVENTURE GOLF • ZÁBAVA PRE DETI • ŠKOLIACE A SPOLOČENSKÉ MIESTNOSTI

Reklama_JD_112016_sirka_Sestava 1  11/14/16  1:51 PM  Stránka 6

7 
nocí

10/11 
nocí

ANEMOS Luxury grAND rESOrT & SpA***** strana: 104

Termíny odletov z Bratislavy 
a Košíc na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 07.06. 17.06. 28.06. 01.07. 05.07. 15.07. 22.07. 29.07. 02.08. 05.08. 16.08. 19.08. 23.08. 02.09. 06.09. 09.09. 20.09.

10.06. 21.06. 08.07. 19.07. 26.07. 09.08. 26.08. 13.09. 23.09.
14.06. 24.06. 12.07. 12.08. 30.08. 16.09.

Počet nocí v izbe deluxe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1059 1139 1139 1199 1289 1349 1349 1349 1379 1429 1449 1419 1379 1349 1319 1199 1139 1139

zľava 45% do 15.01.2017* 582,45 626,45 626,45 659,45 708,95 741,95 741,95 741,95 758,45 785,95 796,95 780,45 758,45 741,95 725,45 659,45 626,45 626,45

3. osoba na prístelke* 450,45 477,95 477,95 499,95 538,45 560,45 560,45 560,45 571,45 593,45 598,95 587,95 571,45 560,45 549,45 499,95 477,95 477,95

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 SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1519 1649 1669 1979 1829 2069 1959 2009 1799 1649 1519

zľava 45% do 15.01.2017* 835,45 906,95 917,95 1088,451005,95 1137,95 1077,45 1104,95 989,45 906,95 835,45

3. osoba na prístelke* 626,45 675,95 686,95 802,45 741,95 835,45 796,95 813,45 730,95 675,95 626,45

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

hOTEL MIkrI pOLI***** strana: 102

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 
7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 10.06. 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. 23.09.
07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09. 20.09.

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 1049 1049 1049 1049 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1339 1319 1169 1169 1169 1169

zľava 35% do 15.01.2017* 681,85 681,85 681,85 681,85 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 857,35 759,85 759,85 759,85 759,85

3. osoba na prístelke* 681,85 681,85 681,85 681,85 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 870,35 857,35 759,85 759,85 759,85 759,85

1. a 2. dieťa 2-9 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 9-12 rokov na prístelke 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

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

 dospelá osoba na základnom lôžku 1389 1499 1649 1919 1769 1919 1769 1919 1579 1669 1539

zľava 35% do 15.01.2017* 902,85 974,35 1071,85 1247,35 1149,85 1247,35 1149,85 1247,35 1026,35 1084,851000,35

3. osoba na prístelke* 922,35 1006,85 1110,85 1299,35 1188,85 1299,35 1188,85 1299,35 1065,35 1123,85 1032,85

1. a 2. dieťa 2-9 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 9-12 rokov na prístelke 659 719 659 719 659 719 659 719 659 719 659

Termíny odletov zo Sliača na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
14.06. 24.06. 05.07. 15.07. 26.07. 05.08. 16.08. 26.08. 06.09. 16.09.

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

 dospelá osoba na základnom lôžku 1419 1709 1829 1999 1829 1999 1829 1869 1589 1729

zľava 35% do 15.01.2017* 922,35 1110,85 1188,85 1299,35 1188,85 1299,35 1188,85 1214,85 1032,85 1123,85

3. osoba na prístelke* 922,35 1110,85 1188,85 1299,35 1188,85 1299,35 1188,85 1214,85 1032,85 1123,85

1. a 2. dieťa 2-9 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

1. a 2. dieťa 9-12 rokov na prístelke 659 719 659 719 659 719 659 719 659 719

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy 
a Košíc na 7 nocí

JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
03.06. 14.06. 21.06. 24.06. 01.07. 05.07. 08.07. 19.07. 22.07. 02.08. 12.08. 16.08. 19.08. 30.08. 02.09. 13.09. 16.09.
07.06. 17.06. 28.06. 12.07. 26.07. 05.08. 23.08. 06.09. 20.09.
10.06. 15.07. 29.07. 09.08. 26.08. 09.09. 23.09.

Počet nocí v izbe Classic 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 2109 2109 2319 2479 2479 2689 2839 3049 3209 3209 3209 2999 2839 2629 2479 2269 2109

zľava 42% do 15.01.2017* 1223,22 1223,22 1345,02 1437,82 1437,82 1559,62 1646,62 1768,42 1861,22 1861,22 1861,22 1739,42 1646,62 1524,82 1437,82 1316,02 1223,22

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
07.06. 17.06. 28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 30.08. 09.09. 20.09.

Počet nocí v izbe Classic s výhľadom na more s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2909 3379 3439 4319 4329 4909 4489 4319 3589 3539 2909

zľava 42% do 15.01.2017* 1687,22 1959,82 1994,62 2505,02 2510,82 2847,22 2603,62 2505,02 2081,62 2052,62 1687,22

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



You  
   must have:
Výber darčekov nebol ešte nikdy tak ľahký. Hľadáte maškrtu pre deti, 
kozmetiku pre známych, módne vychytávky alebo len niečo pre radosť? 
Ste na správnom mieste! Tymiánovým medom potešíte všetky mlsné 
jazýčky, olivovými prípravkami a morskými špongiami sa dokonale po-
staráte o telo, tradičnou keramikou potešíte umelecky založených, maj-
strovsky spracované šperky pohladia na duši ne jednu dámu. Pánov ne-
urazí ochutnávka národného nápoja ouza a raki.

Výletné 
       emócie:
Každá dovolenka so sebou musí priniesť nejaký nezabudnuteľný zá-
žitok. K Rhodosu patria somáriky. Práve v meste Lindos si nejakého 
môžete osedlať pri výstupe na pevnosť. Okrem rozprávkovej pláže tu 
môžete obdivovať Lindský akvadukt, byzantsku vežu, hradný kostol, 
rytierske budovy alebo výhľad z výšky na kruhovú zátoku sv. Pavla 
ocenenú „Travellers Choice“ za rok 2016. Miestni sú na toto miesto 
mimoriadne hrdí (...lebo ten kto sa tu nezastavil, akoby na Rhodose 
ani nebol). Rodiny s deťmi nadchne aquapark vo Faliraki s prívlast-
kom najväčší v Európe. Zaujímavosťou sú denné preteky po strmom 
pieskovom svahu na pláži Tsambika. Fascinujúci zážitok Vám dopra-
je Údolie motýľov s miliónmi motýľov druhu Euplaga quadripuncta-
ria. Plavba loďou zaručene spestrí každú dovolenku - odporúčame 
ostrov Symi. Opomenúť nemožno hlavné mesto Rhodos dýchajúce 
históriou, zaujímavými štrvrťami (napríklad Tureckou), najkrajším ná-
mestím Ippokratou, akváriom,  alebo bodom, kde sa spájajú dve mo-
ria a i..

Noc je ešte mladá:  
Hľadáte možnosti zábavy aj mimo hotelových animácií? V tom prípa-
de sa za nočným životom vyberte do ulíc vo Faliraki alebo hlavné-
ho mesta. Nevšedný zážitok ponúkajú „buzuki bary“. V tomto type 
barov sa hudobníci/speváci odmeňujú rozbíjaním tanierov o zem. 
Trúfate si aj Vy takto uctiť clivé staré grécke piesne?

Nákupná horúčka:
„Shoppingáči“ majte sa na pozore! Čulý ruch rôznorodých obcho-
díkov hlavného mesta Vás vtiahne uličkami až k tej najznámejšej 
hlavnej ulici Sokratou. Široký výber ponúkaného sortimentu naplní 
túžby aj tých najnáročnejších. Druhou najobľúbenejšou nákupnou 
pasážou je letovisko Faliraki, kde nákupný svet ožíva hlavne v pod-
večerných hodinách. Využite možnosť výhodných nákupov a urobte 
si tak radosť ešte pred návratom domov!

Ešte niečo 
     na záver:
Ostrov Rhodos čoraz viac vyhľa-
dáva viacero slovenských, ale 
aj zahraničných celebrít. Vychy-
tené letoviská okolia hlavného 
mesta, Faliraki, Kolymbie, Lin-
dosu, Lardosu, Kiotari a i. poctili 
v minulosti svojou návštevou aj 
Marek Majeský, či Dano Dangl. 
Kto vie? Možno sa práve pri 
Vás pod slnečník ukryje užívať 
si chvíle pohody nejaká známa 
osobnosť.

Coffee 
       time:
„Káva je jazyk sám o sebe“ hovo-
rí citát. Poznávanie tej Rhodskej 
je ideálne v štýlových menších 
kaviarničkách, o ktorých zväčša 
vedia len miestni alebo naši de-
legáti. Osviežujúce ľadové šľa-
hané frappé so slamkou v tieni 
kamenných uličiek alebo terás s 
panoramatickými výhľadmi k do-
volenkovej pohode jednoducho 
patrí. V hlavnom meste vyhľadaj-
te jednotku, kde neodídete len s 
kávičkou! No. 1 je Lukumamma. 
V Crepa Crepa Rhodos Vám 
pripravia tie najlepšie palacinky, 
po ktorých sa budete ešte dlho 
oblizovať. Vo Faliraki v Kathara 
Beach Cafe si priamo pri pláži 
štýlovo vychutnáte drink podľa 
Vášho gusta.

Nezabudnuteľné panorámy mýtmi ovenčeného ostrova v spojení s historickým bohatstvom rôznych období a kozmopolitnou atmo-

sférou očarí nejedného turistu. Čaká na Vás priezračné more s húfmi malých rybičiek, pláže ocenené modrými vlajkami za čistotu   

a takmer 270 slnečných dní pohody na lehátku s drinkom v ruke. Synonymom moderného poňatia cestovného ruchu je ostrov  

Rhodos. Počtom hotelov, apartmánov, obchodov a reštaurácii sa radí k najlepšie vybudovaným ostrovom. Hlavné mesto s rovnomen-

ným názvom sa pýši od roku 1988 zaradením do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Čo poviete? O dôvod viac vydať sa cestou 

poznávania tohto slnkom pobozkaného ostrova.

       RHODOS
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Tradícia musí byť: 
Sladká alebo slaná? Bugatsu môže-
te jesť na viacero spôsobov. Filo 
cesto najčastejšie plnené pu-
dingom, syrom alebo mletým 
mäsom v každej z variácii len 
tak neomrzí! Typickým ľah-
kým dezertom je rizogalo 
pozostávajúce zo studené-
ho ryžového pudingu, cit-
rónu a škorice. 

Balzam na dušu:
Aj vy sa už neviete dočkať prvých hrejivých lúčov slnka opierajúcich sa o po-
kojnú morskú hladinu? Užite si ich po svojom medzi prvými na tých najkraj-
ších plážach ostrova s nami! Vybrali sme pre Vás naše tajné tipy, medzi kto-
ré jednoznačne patrí úchvatná piesočnatá pláž Tsambika, modrou vlajkou 
za čistotu ohodnotená pláž Afandou, výnimočná 3 km dlhá pláž Prasonisi 
so zaujímavou magnetickou anomáliou vyhľadávaná nadšencami vodných 
športov. Dokonalú dovolenkovú atmosféru si užijete aj na rozľahlej pláži v 
oblasti Faliraki. Južne od Faliraki nájdete jednu z najromantickejších zátok 
s pôvodným názvom Vagies. Dnes sa hrdo pýši menom Anthony Quinna, 
ktorý si ju zamiloval počas nakrúcania filmu Grék Zorba. V letovisku Kolym-
bia si môžete vybrať hneď z dvoch pláží. Pomyselnou čerešničkou na torte 
je okúzľujúca piesočnatá pláž v malebnom mestečku Lindos, nad ktorou 
sa veľkolepo týči Lindská akropola. Na ktorú z oáz oddychu sa vydáte vy?

Láska ide 
      cez žalúdok: 
Väčšina tradičných pokrmov sa v minulosti pripravovala v 
rúre alebo na drevenom uhlí. Špeciality ako gouvesti, tzazi-
ky, souvlaki, moussaka, pastitsio, giros, morské plody, šaláty 
môžete ochutnávať takmer na každom kroku. Zaujímavosťou 
je, že Gréci na obed sadajú k stolom až v rozmedzí od 14:00 
do 16:00 hodiny, večera sa posúva do neskorých večerných 
hodín. Najlepšie hodnotenou reštauráciou vo Faliraki je Rattan 
Cuizine & Cocktail. Rovnako dobre si zamaškrtíte aj v Desert 
Rose Faliraki. Kulinárska rozprávka na tanieri s dokonalým ser-
visom na Vás čaká v reštaurácii Kerasma (v hlavnom meste).

ZábavaJedlo

Coffee

Oddych

Nákupy

Suvenír

Emócie
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Poloha: priamo pri krásnej pieskovo-kamienkovej 
pláži • obľúbený a rozľahlý komplex na ploche 114 000 m² 
• centrum letoviska Lardos dostupné peši • na juhovýchod-
nom 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 lobby • vysokorýchlost-
né WiFi pripojenie* • internetový kútik* • hlavná reštaurácia Spondi • 3 a‘la carte 
reštaurácie (grécka, talianska, rybia) • plážový snackbar • 3 bary (hlavný bar, bar pri 
bazéne, bar pri pláži) • 2 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*

Rhodos I Lardos
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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 v hlavnej sezóne ( júl/august) 

Ubytovanie: priestranné, svetlé a veľmi príjemne zariadené štandardné 
2lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti • 
individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV s hudobným kanálom • te-
lefón • 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), ro-
dinné 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. 133
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All inclusive plná penzia formou bufetu vrá-
tane rozlievaných nápojov miestnej výroby (čapované 
pivo, nealkoholické nápoje, víno) • 1x za pobyt možnosť 
večere vo vybranej a’la carte reštaurácii (nutná rezervá-
cia vopred, zadarmo voda a ostatné nápoje za poplatok) 
• občerstvenie počas dňa (teplé/studené občerstvenie, 
sladké pečivo, popoludňajšia káva/čaj a zákusky) • vy-
brané rozlievané miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje 

Rhodos I Lardos
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Poloha: cca 100 m od pieskovo-kamienkovej pláže • 
pláž prístupná podchodom pod miestnou komunikáciou • 
v juhovýchodnej časti ostrova Rhodos • cca 14 km od Lin-
dosu • cca 54 km od mesta Rhodos • cca 60 km od letiska Vybavenie: hlavná budova a bungalovy • recepcia so vstupnou halou • vy-

sokorýchlostné WiFi pripojenie v celom areáli* • hlavná reštaurácia • a‘la carte 
reštaurácia • 4 bary (hlavný, 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 

Šport a relax: wellness a spa centrum* • masáže* • aerobik • tenis (osvetle-
nie tenisového kurtu*) • stolný tenis • vodné pólo • boccia • šípky • minifutbal • mi-
nigolf • lukostreľba • vodná gymnastika • plážový volejbal • vodné športy na pláži* 

Ubytovanie: 481 izieb rôznych typov • 2lôžkové moderne zariadené štan-
dardné izby s bočným výhľadom na more alebo na hory s možnosťou 1 prístelky 
pre dieťa alebo dospelého • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • veľko-
plošná SAT/TV • minibar (3x do týždňa dopĺňaný nealkoholickými nápojmi, vodou 

Rhodos I Kiotari
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

Pre deti: detské ihrisko • detský bazén • miniklub pre 
deti 4-12 rokov • animačné programy • na vyžiadanie det-
ská postieľka 
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All inclusive plná penzia formou bufetu • ne-
skoré raňajky • 1x za pobyt večera v a‘la carte reštaurácii 
• občerstvenie počas dňa (ľahké jedlá, popoludňajšia 
káva/čaj) • vybrané rozlievané miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje • nápoje nezahrnuté do programu all 
inclusive* (dovozové alkoholické nápoje a iné) 

a pivom) • telefón • trezor • zariadenie na prípravu kávy a čaju • balkón alebo tera-
sa • 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*

* - služba za poplatok 
 

cenník str. 133
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Poloha: cca 150 m od pieskovo-kamienkovej pláže 
(pláž spojená mostom s hotelom) • autobusová zastávka 
pred hotelom • cca 150 m od obchodov, reštaurácií a 
bankomatu • cca 12 km od tradičnej dedinky Lindos • 
cca 55 km od letiska • cca 60 km od hlavného mesta 
Rhodos Vybavenie: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 a`la carte 

reštaurácie (grécka, talianska, mexická, ázijská) • lobby bar • bar pri bazéne • bar 
pri pláži • TV kútik • WiFi pripojenie v lobby • 2 bazény • 2 detské bazény • vnú-
torný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky (vratná 
kaucia) • nákupná arkáda • animačné programy

Šport a relax: SPA centrum* v sesterskom hoteli Mitsis Rhodos Maris • 
2 tenisové kurty (osvetlenie* a rakety*) • stolný tenis • biliard* • šípky • plážový 
volejbal • mini futbal • fitnes • aerobik • vodné pólo • kanoe* • windsurfing* (iba s 
certifikátom) • požičovňa bicyklov* • jazda na koni alebo poníkovi (na vyžiadanie) 
• vodné športy na pláži*

Ubytovanie: komfortne zariadené izby v bungalovoch • individuálna klima-
tizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie* • minibar (dopĺňaný každý 
druhý deň: pivo, nealkoholické nápoje, voda) • trezor* • telefón • balkón alebo terasa 

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko • miniklub • minidisko • opatrovanie 
detí*

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

* - služba za poplatok

Rhodos I Kiotari
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MOŽNOSTI OBSADENIA
izba v bungalove / / /
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All inclusive plná penzia formou bufetu • ľahké 
občerstvenie počas dňa v snackbare pri bazéne a pri plá-
ži (teplé a studené občerstvenie, sladké pečivo, zmrzlina, 
popoludňajšia káva, čaj a zákusky) • snacky počas dňa 
(toasty, sendviče, pizza, palacinky) • vybrané rozlievané 
miestne nealkoholické a alkoholické nápoje • 1x za pobyt 
možnosť večere v a´la carte reštauráciách

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

Vybavenie: komplex hlavnej budovy a priľahlých budov v záhrade • recepcia 
• 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* • masáže* • vodné športy na pláži* 

Ubytovanie: príjemne zariadené štúdiá pre 3 osoby • klimatizácia* • kúpeľ-
ňa/WC • telefón • vybavený kuchynský kút • 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. 134

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

cenník str. 134
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Poloha: neďaleko 3 pláží: cca 150 m od pieskovo-ka-
mienkovej pláže, cca 100 m od menšej pieskovej pláže 
a cca 200 m od kamienkovo-pieskovej pláže • obľúbený 
rodinný hotel s výbornou polohou vo veľkej záhrade • v 
pokojnej okrajovej časti letoviska Kolymbia • zastávka au-
tobusu priamo pred hotelom • cca 10 min. peši od taverien, 
reštaurácií, barov, obchodíkov • cca 27 km od letiska 

122  I  Grécko/Rhodos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /

All inclusive plná penzia formou bufetu • 1x 
týždenne „grécky večer“ alebo živá hudba • ľahké občer-
stvenie v snackbare pri bazéne (sladké pečivo, prekvap-
kávaná káva, čaj) • zmrzlina pre deti do 14 rokov • vybrané 
rozlievané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(čapované pivo, víno, nealkoholické nápoje, džúsy) • ná-
poje nezahrnuté v all inclusive* (dovozový alkohol, čerstvé 
džúsy a iné) • všetky nápoje po ukončení programu all in-
clusive* (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 • lobby bar • vonkajší bazén so sladkou vodou • lehátka a slnečníky pri 
bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • SAT/TV salón • záhrada 

Šport a relax: biliard* • šachy*• stolný tenis • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: 2lôžkové zrekonštruované klimatizované izby s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého 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 v hlavnej sezóne ( júl-august) 

* - služba za poplatok

cenník str. 134

Rhodos I Kolymbia
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Poloha: cca 150-200 m od pieskovo-kamienkovej plá-
že • rodinný hotel s výbornou polohou blízko pláže a centra 
letoviska • vo východnej časti ostrova v rušnejšom letovis-
ku Kolymbia • pár minút od taverien, reštaurácií, barov, ob-
chodíkov • cca 27 km od letiska 

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /

All inclusive  plná penzia formou bufetu vráta-
ne rozlievaných nápojov miestnej výroby (víno, pivo, džúsy, 
nealkoholické nápoje) • 1x týždenne „grécky večer“ alebo 
živá hudba • ľahké popoludňajšie občerstvenie počas dňa 
v snackbare pri bazéne (sušienky, prekvapkávaná káva, 
čaj) • zmrzlina pre deti do 14 rokov • koktaily • vybrané 
rozlievané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje • 
nápoje nezahrnuté v all inclusive* • všetky nápoje po ukon-
čení programu all inclusive* (cca od 23.00 hod.) 

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii* • internetový kú-
tik* • WiFi pripojenie* • telefón/fax* • reštaurácia • snackbar pri bazéne • vonkajšia 
terasa pri bazéne • 2 vonkajšie bazény • 1 detský bazén • lehátka a slnečníky pri 
bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • parkovisko pred hotelom • SAT/TV kútik • 
rozľahlá záhrada • minimarket 

Šport a relax: biliard* • fitnes • volejbal • vodné pólo • stolný tenis* • vodné 
športy na pláži*

Ubytovanie: spolu 116 izieb v 2-3 poschodových budovách • 2lôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek pre deti alebo pre 1 dospelú osobu • individuálna klimati-
zácia* • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • minichladnička • telefón • balkón alebo terasa 

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka 

* - služba za poplatok

cenník str. 135
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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 • bar pri bazéne • terasa s posedením • vonkajší 
bazén • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na pláži* • parkovisko

Ubytovanie: jednoducho a účelne zariadené izby • klimatizácia (centrálna, 
zadarmo v období 1.7.-15.9. len v čase 23.30-05.30 hod.) • kúpeľňa/WC • TV • tele-
fón • minichladnička* • balkón/terasa

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

* - služba za poplatok

cenník str. 135

Poloha: cca 150 m od pieskovej pláže • v  blízkosti 
hotela taverny, obchodíky • cca 10 min. chôdze rušné cen-
trum letoviska Faliraki • cca 18 km od letiska 
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Polpenzia kontinentálne raňajky a večere formou 
bufetu - šaláty, servírovaný hlavný chod (výber z 2 druhov), 
dezert.

Rhodos I Faliraki
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • cca 300 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 • WiFi pripojenie v spoloč-
ných priestoroch • vysokorýchlostné WiFi pripojenie v celom areáli* • interneto-
vý kútik* • trezor na recepcii* • hlavná reštaurácia • 5 a‘la carte reštaurácií (sushi, 
grécka, talianska, ázijská, mexická) • spoločenská miestnosť s TV • 3 bary (hlavný, 
plážový, pri bazéne) • 3 vonkajšie 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 • individuálna 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • minichladnička (dopĺňaná kaž-
dý 2 deň nealkoholickými nápojmi a vodou) • trezor* • balkón alebo terasa 

Pre deti: detská postieľka • detské ihrisko • miniklub (4-12 rokov) • minidisko • 
miestnosť pre deti* • opatrovanie detí*

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

* - služba za poplatok

cenník str. 136

All inclusive plná penzia formou bufetu vrátane 
rozlievaných nápojov miestnej výroby (čapované pivo, ne-
alkoholické nápoje, víno, voda, džusy) • 1x za pobyt mož-
nosť večere v každej z  a‘la carte reštaurácii • občerstvenie 
počas dňa (teplé a studené občerstvenie, sladké pečivo, 
zmrzlina, popoludňajšia káva, čaj a zákusky) • snacky po-
čas dňa (wrapy, hotdog, palacinky, toasty) • vybrané rozlie-
vané miestne nealkoholické a alkoholické nápoje
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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 • nákupná arkáda • konferenčná 
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) • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: 314 komfortne zariadených izieb v hlavnej budove alebo vo 
vilkách • individuálna klimatizácia • WiFi pripojenie* • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • 
telefón • minichladnička (denne dopĺňaná nealko 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 • detské ihrisko • miniklub • mini-
disko • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 136 cenník str. 137

Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • pri 
hoteli zastávka autobusu • cca 4 km od centra Faliraki • 
cca 3 km od aquaparku • cca 8 km hlavné mesto Rhodos 
• cca 20 km od letiska

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby (čapo-
vané pivo, nealkoholické nápoje, víno) • neskoré raňajky • 
1x za pobyt možnosť večere vo vybranej a‘la carte reštau-
rácii • občerstvenie počas dňa (teplé a studené občerstve-
nie, pizza, palacinky, sladké pečivo, zmrzlina, popolud-
ňajšia káva, čaj a zákusky) • vybrané rozlievané miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje, šumivé víno a víno

MOŽNOSTI OBSADENIA
superior izba s výhľ. na more / /

junior suita s výhľadom na more

rodinná izba / / /

Rhodos I Rhodos
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Poloha: pri kamienkovej pláži - cez pobrežnú cestu 
(cca 30 m) • cca 500 m od centra • zastávka miestneho 
autobusu pred hotelom • cca 2 km od prístavu • cca 13 km 
od letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie v lobby a bare • vy-
sokorýchlostné WiFi pripojenie* • internetový kútik* • hlavná reštaurácia • niekoľ-
ko tematických reštaurácií (grécka, čínska, talianska, mexická, pizza z pece, pitta 
hamburgery, creperia) • bar v lobby a pri bazéne • 2 vonkajšie bazény s morskou 
vodou • vnútorný bazén • slnečníky a lehátka pri bazéne • slnečníky a lehátka na 
pláži* • plážové osušky* • niekoľko konferenčných miestností • business centrum • 
TV miestnosť • parkovisko • doktor* (na vyžiadanie) • vo večerných hodinách vyža-
dovaný smart casual dress-code

Šport a relax: tenis (osvetlenie tenisového kurtu) • fitnes* • jóga • vodný ae-
robik • šípky • stolný tenis • masáže* • požičovňa bicyklov • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: príjemne zariadené izby • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/
WC • fén • SAT/TV • telefón • trezor* • minichladnička/minibar (2x týždenne dopĺňa-
ný vodou, nealkoholickými nápojmi a pivom) • balkón alebo terasa • väčšina izieb 
orientovaná na more

Pre deti: opatrovanie detí* (na vyžiadanie) • miniklub • detská stolička • detská po-
stieľka

* - služba za poplatok

All inclusive plná penzia formou bufetu vrátane 
nápojov miestnej výroby • miestne rozlievané nealkoholic-
ké a alkoholické nápoje, pivo, víno • zmrzlina • občerstve-
nie počas dňa • 1x za pobyt  možnosť večere vo vybranej 
a‘la carte reštaurácii • pita hamburgery • souvlaki • vafle • 
palacinky • zmrzlina a sladké občerstvenie • pizza
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Vybavenie: vstupná hala s recepciou • internetový kútik* • WiFi pripojenie 
v priestoroch lobby baru • hlavná reštaurácia • a‘la carte reštaurácia • 3 bary • TV 
miestnosť • konferenčná miestnosť • minimarket • 3 vonkajšie bazény • krytý bazén 
• 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* poníkovi* (na vyžiada-
nie) • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: 2lôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko) 
• centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • trezor • telefón • rádio • mi-
nichladnička • set na prípravu kávy/čaju • balkón alebo terasa • na vyžiadanie suita 
so súkromným alebo spoločným bazénom 

Pre deti: detský bazén • ihrisko • postieľka • stolička • animácie • miniklub 
(4-12 rokov) 

* - služba za poplatok

cenník str. 137

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • v rozľahlej záhra-
de • v pokojnejšej časti strediska Faliraki • cca 1,5 km od 
centra, kde sa nachádza veľa barov, reštaurácií, taverien, 
ale aj zábavný park, vodný park a park adrenalínových 
športov • cca 14 km od hlavného mesta Rodos • cca 17 km 
od letiska • cca 24 km od dedinky Lindos

Polpenzia, možnosť doobjednať 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 kamienky 
• v rozľahlej záhrade • v tichšej časti Kallithea v stredisku 
Faliraki • cca 3 km od centra Faliraki • len niekoľko minút 
pešej chôdze od vodného parku • cca 8 km od hlavného 
mesta Rhodos • cca 15 km od letiska • cca 42 km od de-
dinky 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 lehátkana pláži • plážové osušky 
• animačné programy

Šport a relax: wellness a spa centrum* • fitnes • sauna • parné kúpele • 
masáže* • aerobik • basketbal • plážový volejbal • minigolf • tenis • stolný tenis • 
volejbal • vodná gymnastika • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: luxusne zariadené izby s možnosťou prístelky • individuálna 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie • telefón • chladnička • 
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 • servírované 
večere (predjedlá, šaláty a dezerty formou bufetu)

cenník str. 138
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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 • 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 
• 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 výhľadom 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. 138 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 pen-
zia (raňajky formou bufetu, obedy a večere servírované/
výber z menu, predjedlo, šaláty, polievky a dezerty formou 
bufetu)

 

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

suita a bungalov 

/ /
/ / / / /
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • cca 
1,5 km od tradičnej dedinky Lindos • na pokojnom mieste 
bez ruchu taverien, obchodov, kaviarní a barov • cca 48 km 
od mesta Rhodos • cca 50 km od letiska

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /

Vybavenie: vstupná lounge a recepcia • WiFi pripojenie • reštaurácia • gour-
met reštaurácia • snackbar pri bazéne • Zen bar & lounge bar pri pláži • 3 bazény 
• slnečníky a lehátka pri bazéne a na pláži • plážové osušky • nákupná galéria • 
business centrum* • 2 konferenčné miestnosti • parkovisko • počas večere sa vy-
žaduje smart casual dress code (páni dlhé nohavice a topánky) • hotel neakceptuje 
deti do 16 rokov

Šport a relax: AquaSenses Spa* • fitnes • prenájom jachty* • potápanie* • 
vodné športy

Ubytovanie: elegantne a komfortne zariadené izby Premium • individuálna 
klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • papuče • župan • LCD SAT/TV • WiFi pripojenie 
• telefón • minibar • trezor • zariadenie na prípravu kávy/čaju • zvukotesné okná 
• balkón/terasa s výhľadom na more • typy izieb: premium s výhľadom na more, 
princess priamo pri mori, princess suita so súkromným alebo zdieľaným bazénom 
priamo pri mori

* - služba za poplatok

Raňajky, za príplatok polpenzia (raňajky formou 
bufetu, večere servírované/výber z menu, predjedlo, ša-
láty a dezerty formou bufetu)
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Vybavenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie • reštaurácia • lounge 
bar • bar pri bazéne • bazén s terasou • slnečníky a lehátka pri bazéne a na pláži • 
plážové osušky • vnútorný bazén • konferenčná miestnosť • minimarket • zlatníctvo 
• pri večeri vyžadovaný smart casual dress code (páni dlhé nohavice) • hotel neak-
ceptuje deti do 16 rokov

Šport a relax: wellness centrum* • fitnes • sauna • tenis

Ubytovanie: moderne zariadené izby • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/
WC • fén • župany • papuče • SAT/TV • CD/DVD • WiFi pripojenie • trezor • minibar* 
• zariadenie na prípravu kávy/čaju • balkón/terasa • na privítanie víno a ovocie • 
typy izieb: štandardná izba, izba s bočným výhľadom na more, junior suita so zdie-
ľaným bazénom a výhľadom na more, superior junior suita s výhľadom na more, 
junior suita so súkromným bazénom

* - služba za poplatok

Poloha: cca 50 m od pieskovo-kamienkovej pláže • 
priamy vstup na pláž • s ohľadom na polohu v kopci neod-
porúčame klientom s obmedzenou mobilitou • cca 2 km 
od dedinky Lindos • cca 50 km od hlavného mesta Rho-
dos • cca 52 km od letiska

Raňajky za príplatok polpenzia, raňajky a večere 
formou bohatého bufetu

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /

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 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné 
poplatky 100 EUR/dieťa 2-5 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy 
za zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

Cenníky - Rhodos

 

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL ANDRIANA PRINCESS RESORT & SPA***** strana: 118-119

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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 7

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1199 1259 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1199 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 714,35 779,35 818,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 538,85 545,35 551,85 558,35 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 558,35 551,85 545,35 538,85

1. dieťa 2-13 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 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 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 859 899 999 1099 1199 1259 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1199 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 558,35 584,35 649,35 714,35 779,35 818,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 844,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 538,85 538,85 545,35 551,85 558,35 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 558,35 551,85 545,35 538,85

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
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1499 1599 1699 1799 1699 1799 1699 1599 1499 1399

zľava 35% do 15.01.2017* 909,35 974,35 1039,35 1104,35 1169,35 1104,35 1169,35 1104,35 1039,35 974,35 909,35

3. osoba na prístelke* 818,35 759,85 818,35 759,85 818,35 759,85 818,35 759,85 818,35 759,85 818,35

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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HOTEL LINDOS PRINCESS BEACH***** strana: 116-117

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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 859 899 999 1099 1159 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 999 899 799

zľava 35% do 15.01.2017* 558,35 584,35 649,35 714,35 753,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 499,85 506,35 512,85 519,35 519,35 525,85 525,85 525,85 525,85 525,85 525,85 525,85 519,35 512,85 506,35 499,85

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

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

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 799 859 899 999 1099 1159 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1099 999 899 799

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 558,35 584,35 649,35 714,35 753,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 499,85 499,85 506,35 512,85 519,35 519,35 525,85 525,85 525,85 525,85 525,85 525,85 525,85 519,35 512,85 506,35 499,85

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

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1599 1599 1759 1659 1759 1659 1499 1399 1299

zľava 35% do 15.01.2017* 844,35 909,35 1039,35 1039,35 1143,35 1078,35 1143,35 1078,35 974,35 909,35 844,35

3. osoba na prístelke* 733,85 681,85 753,35 694,85 759,85 694,85 759,85 694,85 746,85 681,85 733,85

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

2. dieťa 2-14 rokov na prístelke 549 509 549 509 549 509 549 509 549 509 549

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
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APARTHOTEL EL VITA***+ strana: 121

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. 22.09.

Počet nocí v štúdiu bez stravy 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 359 359 359 359 399 399 399 399 399 399 399 399 359 359 359 359

zľava 35% do 15.01.2017* 233,35 233,35 233,35 233,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 233,35 233,35 233,35 233,35

3. osoba* 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35

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
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09. 22.09.

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

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

zľava 35% do 15.01.2017* 259,35 278,85 298,35 298,35 324,35 298,35 324,35 298,35 278,85 259,35 259,35

3. osoba* 103,35 109,85 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 109,85 103,35 103,35

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL MEMPHIS BEACH***+ strana: 123

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 499 559 599 659 699 699 699 699 699 699 699 659 599 559 499

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 363,35 389,35 428,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 428,35 389,35 363,35 324,35

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

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

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 363,35 389,35 389,35 428,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 389,35 363,35

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

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
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 699 759 799 899 999 899 999 899 799 699 1299

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 493,35 519,35 584,35 649,35 584,35 649,35 584,35 519,35 454,35 844,35

3. osoba na prístelke* 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 733,85

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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HOTEL RELAx***+ strana: 122
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 459 499 559 599 659 699 699 699 699 699 699 699 659 599 559 499 459

zľava 35% do 15.01.2017* 298,35 324,35 363,35 389,35 428,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 428,35 389,35 363,35 324,35 298,35

3. osoba* 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35

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
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 699 799 859 959 999 959 999 959 859 759 899

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 519,35 558,35 623,35 649,35 623,35 649,35 623,35 558,35 493,35 584,35

3. osoba* 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35 194,35

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL FALIRAKI BAY*** strana: 124

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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 489 519 519 519 519 599 599 599 599 599 599 549 519 519 519 519

zľava 45% do 15.01.2017* 268,95 285,45 285,45 285,45 285,45 329,45 329,45 329,45 329,45 329,45 329,45 301,95 285,45 285,45 285,45 285,45

3. a 4. osoba na prístelke* 230,45 241,45 241,45 241,45 241,45 268,95 268,95 268,95 268,95 268,95 268,95 252,45 241,45 241,45 241,45 241,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 279 289 289 289 289 329 329 329 329 329 329 309 289 289 289 289

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 229 239 239 239 239 259 259 259 259 259 259 249 239 239 239 239

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 419 519 519 519 519 549 599 599 599 599 599 599 519 519 519 519 519

zľava 45% do 15.01.2017* 230,45 285,45 285,45 285,45 285,45 301,95 329,45 329,45 329,45 329,45 329,45 329,45 285,45 285,45 285,45 285,45 285,45

3. a 4. osoba na prístelke* 202,95 241,45 241,45 241,45 241,45 252,45 268,95 268,95 268,95 268,95 268,95 268,95 241,45 241,45 241,45 241,45 241,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 289 289 289 289 309 329 329 329 329 329 329 289 289 289 289 289

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 219 239 239 239 239 249 259 259 259 259 259 259 239 239 239 239 239

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 669 639 669 749 799 749 799 669 669 639 639

zľava 45% do 15.01.2017* 367,95 351,45 367,95 411,95 439,45 411,95 439,45 367,95 367,95 351,45 351,45

3. a 4. osoba na prístelke* 301,95 285,45 301,95 329,45 345,95 329,45 345,95 296,45 301,95 285,45 285,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 349 339 349 379 399 379 399 349 349 339 339

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 269 269 269 289 289 289 289 269 269 269 269

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL MITSIS RHODOS VILLAGE****+ strana: 120

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

Počet nocí v bungalove s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 829 869 959 1059 1119 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1059 959 859 759

zľava 35% do 15.01.2017* 538,85 564,85 623,35 688,35 727,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 688,35 623,35 558,35 493,35

3. osoba na prístelke* 486,85 493,35 493,35 506,35 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 506,35 493,35 486,85 473,85

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

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

2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

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 all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 759 829 869 959 1059 1119 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1059 959 859 759

zľava 35% do 15.01.2017* 493,35 538,85 564,85 623,35 688,35 727,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 688,35 623,35 558,35 493,35

3. osoba na prístelke* 473,85 486,85 493,35 493,35 506,35 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 512,85 506,35 493,35 486,85 473,85

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

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

2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

Počet nocí v bungalove s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1159 1259 1399 1559 1659 1559 1659 1559 1459 1359 1199

zľava 35% do 15.01.2017* 753,35 818,35 909,35 1013,35 1078,35 1013,35 1078,35 1013,35 948,35 883,35 779,35

3. osoba na prístelke* 701,35 655,85 720,85 675,35 733,85 675,35 733,85 675,35 720,85 662,35 707,85

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

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

2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 599 559 599 559 599 559 599 559 599 559 599

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€

AKCIA 
2 DETIZA1€

AKCIA 
2 DETIZA1€



7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL MITSIS FALIRAKI BEACH****+ strana: 125

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 899 999 1099 1159 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1199 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017 584,35 649,35 714,35 753,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba* 532,35 545,35 551,85 558,35 558,35 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 558,35 551,85 545,35 532,35

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 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 799 899 999 1099 1159 1199 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1199 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017 519,35 584,35 649,35 714,35 753,35 779,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 818,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba* 525,85 532,35 545,35 551,85 558,35 558,35 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 564,85 558,35 551,85 545,35 532,35

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
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1459 1559 1659 1759 1659 1759 1659 1559 1459 1359

zľava 35% do 15.01.2017 844,35 948,35 1013,35 1078,35 1143,35 1078,35 1143,35 1078,35 1013,35 948,35 883,35

3. osoba* 759,85 707,85 772,85 714,35 779,35 714,35 779,35 714,35 772,85 707,85 759,85

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - RhodosCenníky - Rhodos

136  I  Grécko/Rhodos

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL MITSIS GRAND***** strana: 127

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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 1119 1119 1119 1139 1189 1219 1299 1299 1299 1299 1269 1189 1189 1189 1169 1119

zľava 40% do 15.01.2017* 671,4 671,4 671,4 683,4 713,4 731,4 779,4 779,4 779,4 779,4 761,4 713,4 713,4 713,4 701,4 671,4

3. osoba na prístelke* 515,4 515,4 515,4 521,4 545,4 557,4 587,4 587,4 587,4 587,4 575,4 545,4 545,4 545,4 533,4 515,4

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 519 519 519 529 549 559 589 589 589 589 579 549 549 549 539 519

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 1119 1119 1119 1119 1169 1189 1269 1299 1299 1299 1299 1219 1189 1189 1189 1139 1119

zľava 40% do 15.01.2017* 671,4 671,4 671,4 671,4 701,4 713,4 761,4 779,4 779,4 779,4 779,4 731,4 713,4 713,4 713,4 683,4 671,4

3. osoba na prístelke* 515,4 515,4 515,4 515,4 533,4 545,4 575,4 587,4 587,4 587,4 587,4 557,4 545,4 545,4 545,4 521,4 515,4

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 519 519 519 519 539 549 579 589 589 589 589 559 549 549 549 529 519

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1599 1599 1759 1659 1759 1659 1499 1399 1299

zľava 40% do 15.01.2017* 844,35 909,35 1039,35 1039,35 1143,35 1078,35 1143,35 1078,35 974,35 909,35 844,35

3. osoba na prístelke* 733,85 681,85 753,35 694,85 759,85 694,85 759,85 694,85 746,85 681,85 733,85

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 549 509 549 509 549 509 549 509 549 509 549

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

 Grécko/Rhodos  I  137

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL MITSIS ALILA ExCLUSIVE RESORT & SPA***** strana: 126

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1639 1639 1639 1669 1839 1839 1989 2019 2019 2019 1989 1839 1809 1639 1639 1429

zľava 45% do 31.12.2016* 901,45 901,45 901,45 917,95 1011,45 1011,45 1093,95 1110,45 1110,45 1110,45 1093,95 1011,45 994,95 901,45 901,45 785,95

3. osoba na prístelke* 670,45 670,45 670,45 681,45 747,45 747,45 807,95 818,95 818,95 818,95 807,95 747,45 736,45 670,45 670,45 587,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 719 719 719 729 799 799 859 869 869 869 859 799 789 719 719 639

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 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 1639 1639 1639 1639 1759 1839 1889 2019 2019 2019 2019 1919 1839 1729 1639 1639 1269

zľava 45% do 31.12.2016* 901,45 901,45 901,45 901,45 967,45 1011,45 1038,95 1110,45 1110,45 1110,45 1110,45 1055,45 1011,45 950,95 901,45 901,45 697,95

3. osoba na prístelke* 670,45 670,45 670,45 670,45 714,45 747,45 769,45 818,95 818,95 818,95 818,95 780,45 747,45 703,45 670,45 670,45 527,45

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 719 719 719 719 769 799 819 869 869 869 869 829 799 759 719 719 579

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 2439 2239 2669 2579 3029 2779 3009 2529 2519 2239 1849

zľava 45% do 31.12.2016* 1341,45 1231,45 1467,95 1418,45 1665,95 1528,45 1654,95 1390,95 1385,45 1231,45 1016,95

3. osoba na prístelke* 978,45 901,45 1066,45 1033,45 1209,45 1110,45 1198,45 1011,45 1011,45 901,45 752,95

1. dieťa 2-13 rokov na prístelke 1019 949 1109 1079 1249 1159 1239 1059 1059 949 799

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL APOLLO BLUE PALACE***** strana: 128

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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 1249 1249 1249 1349 1389 1389 1489 1529 1529 1529 1489 1389 1289 1249 1249 1149

zľava 45% do 15.01.2017* 686,95 686,95 686,95 741,95 763,95 763,95 818,95 840,95 840,95 840,95 818,95 763,95 708,95 686,95 686,95 631,95

3. osoba na prístelke* 521,95 521,95 521,95 560,45 576,95 576,95 615,45 626,45 626,45 626,45 615,45 576,95 538,45 521,95 521,95 483,45

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

1. a 2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 569 569 569 609 629 629 659 679 679 679 659 629 589 569 569 539

príplatok za all inclusive - dospelý 209 209 209 239 249 249 249 249 249 249 249 249 229 209 209 209

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 2-7 rokov zadarmo

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 7-13 rokov 109 109 109 119 129 129 129 129 129 129 129 129 109 109 109 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 polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1249 1249 1249 1269 1389 1389 1409 1529 1529 1529 1529 1429 1369 1249 1249 1249 999

zľava 45% do 15.01.2017* 686,95 686,95 686,95 697,95 763,95 763,95 774,95 840,95 840,95 840,95 840,95 785,95 752,95 686,95 686,95 686,95 549,45

3. osoba na prístelke* 521,95 521,95 521,95 532,95 576,95 576,95 582,45 626,45 626,45 626,45 626,45 587,95 565,95 521,95 521,95 521,95 428,45

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

1. a 2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 569 569 569 579 629 629 629 679 679 679 679 639 619 569 569 569 479

príplatok za all inclusive - dospelý 209 209 209 209 249 249 249 249 249 249 249 249 239 209 209 209 189

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 2-7 rokov zadarmo

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 7-13 rokov 109 109 109 109 129 129 129 129 129 129 129 129 119 109 109 109 99

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1829 1709 2039 1899 2259 2069 2219 1859 1829 1689 1379

zľava 45% do 15.01.2017* 1005,95 939,95 1121,45 1044,45 1242,45 1137,95 1220,45 1022,45 1005,95 928,95 758,45

3. osoba na prístelke* 747,45 697,95 824,45 769,45 906,95 840,95 895,95 752,95 747,45 686,95 571,45

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

1. a 2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 789 739 869 809 949 879 929 799 789 729 619

príplatok za all inclusive - dospelý 319 299 389 349 379 349 379 339 319 289 289

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 2-7 rokov zadarmo

príplatok za all inclusive - 1. a 2. dieťa 7-13 rokov 159 149 189 179 189 179 189 169 159 149 149

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

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 1989 1989 1989 1989 2119 2229 2309 2519 2519 2519 2519 2349 2229 2089 1989 1989 1509

zľava 45% do 15.01.2017* 1093,951093,951093,951093,95 1165,45 1225,951269,951385,451385,45 1385,451385,45 1291,95 1225,95 1148,95 1093,951093,95 829,95

3. a 4. osoba na prístelke* 312,95 312,95 312,95 312,95 312,95 312,95 345,95 428,45 428,45 428,45 428,45 362,45 312,95 312,95 312,95 312,95 252,45

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 2979 2729 3259 3159 3809 3489 3769 3079 3079 2729 2229

zľava 45% do 15.01.2017* 1638,45 1500,95 1792,45 1737,45 2094,95 1918,95 2072,95 1693,45 1693,45 1500,95 1225,95

3. a 4. osoba na prístelke* 411,95 384,45 411,95 422,95 593,45 554,95 576,95 384,45 411,95 384,45 318,45

1. a 2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



Cenníky - RhodosCenníky - Rhodos

138  I  Grécko/Rhodos

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEL RHODOS PALLADIUM***** strana: 129

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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 959 989 989 1069 1099 1099 1199 1229 1229 1229 1229 1199 1099 1099 1099 1019

zľava 42% do 15.01.2017* 556,22 573,62 573,62 620,02 637,42 637,42 695,42 712,82 712,82 712,82 712,82 695,42 637,42 637,42 637,42 591,02

3. osoba na prístelke* 434,42 446,02 446,02 475,02 486,62 486,62 527,22 544,62 544,62 544,62 544,62 527,22 486,62 486,62 486,62 457,62

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 459 469 469 499 519 519 549 569 569 569 569 549 519 519 519 489

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 899 989 989 1009 1099 1099 1119 1229 1229 1229 1229 1229 1139 1099 1099 1079 989

zľava 42% do 15.01.2017* 521,42 573,62 573,62 585,22 637,42 637,42 649,02 712,82 712,82 712,82 712,82 712,82 660,62 637,42 637,42 625,82 573,62

3. osoba na prístelke* 411,22 446,02 446,02 451,82 486,62 486,62 498,22 544,62 544,62 544,62 544,62 544,62 504,02 486,62 486,62 480,82 446,02

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 439 479 479 479 519 519 529 569 569 569 569 569 529 519 519 509 479

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1409 1319 1589 1479 1799 1659 1799 1559 1589 1449 1409

zľava 42% do 15.01.2017* 817,22 765,02 921,62 857,82 1043,42 962,22 1043,42 904,22 921,62 840,42 817,22

3. osoba na prístelke* 614,22 579,42 689,62 643,22 770,82 712,82 770,82 678,02 689,62 631,62 614,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 629 599 699 659 779 729 779 689 699 649 639

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

AqUAGRAND ExCLUSIVE DELUxE RESORT***** strana: 131

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

Počet nocí v izbe premium s výhľadom na more 
s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1609 1609 1609 1689 1809 1809 1809 1809 2429 2429 2429 2429 2179 1999 1999 1999

zľava 42% do 15.01.2017* 933,22 933,22 933,22 979,62 1049,22 1049,22 1049,22 1049,22 1408,821408,82 1408,82 1408,821263,82 1159,42 1159,42 1159,42

príplatok za polpenziu - dospelý 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

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 premium 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 1609 1609 1609 1609 1779 1809 1809 1809 2069 2429 2429 2429 2429 1999 1999 1999 1999

zľava 42% do 15.01.2017* 933,22 933,22 933,22 933,22 1031,82 1049,22 1049,22 1049,22 1200,02 1408,82 1408,82 1408,82 1408,82 1159,42 1159,42 1159,42 1159,42

príplatok za polpenziu - dospelý 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

Počet nocí v izbe premium s výhľadom na more s raňajkami 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2389 2189 2669 2479 2699 3359 3669 3359 2999 2749 2799

zľava 42% do 15.01.2017* 1385,62 1269,62 1548,02 1437,82 1565,42 1948,22 2128,02 1948,22 1739,42 1594,42 1623,42

príplatok za polpenziu - dospelý 319 289 319 289 319 289 319 289 319 289 319

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

ATRIUM PRESTIGE THALASSO SPA RESORT & VILLAS***** strana: 130

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 999 999 999 1069 1179 1179 1179 1179 1399 1399 1399 1399 1269 1179 1179 1179

zľava 45% do 15.01.2017* 549,45 549,45 549,45 587,95 648,45 648,45 648,45 648,45 769,45 769,45 769,45 769,45 697,95 648,45 648,45 648,45

3. osoba na prístelke* 549,45 549,45 549,45 587,95 648,45 648,45 648,45 648,45 769,45 769,45 769,45 769,45 697,95 648,45 648,45 648,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 419 429 429 449 479 479 479 479 549 549 549 549 509 479 479 479

príplatok za polpenziu - dospelý 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

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

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 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 999 999 999 999 1149 1179 1179 1179 1269 1399 1399 1399 1399 1179 1179 1179 1179

zľava 45% do 15.01.2017* 549,45 549,45 549,45 549,45 631,95 648,45 648,45 648,45 697,95 769,45 769,45 769,45 769,45 648,45 648,45 648,45 648,45

3. osoba na prístelke* 549,45 549,45 549,45 549,45 631,95 648,45 648,45 648,45 697,95 769,45 769,45 769,45 769,45 648,45 648,45 648,45 648,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 419 419 419 419 469 479 479 479 509 549 549 549 549 479 479 479 479

príplatok za polpenziu - dospelý 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

príplatok za polpenziu - 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
09.06. 20.06. 30.06. 11.07. 21.07. 01.08. 11.08. 22.08. 01.09. 12.09. 22.09.

Počet nocí v deluxe izbe s výhľadom na more s raňajkami 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 1419 1319 1679 1579 1709 1889 2059 1889 1709 1579 1659

zľava 45% do 15.01.2017* 780,45 725,45 923,45 868,45 939,95 1038,95 1132,45 1038,95 939,95 868,45 912,45

3. osoba na prístelke* 780,45 725,45 923,45 868,45 939,95 1038,95 1132,45 1038,95 939,95 868,45 912,45

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 539 509 619 589 629 689 739 689 629 589 619

príplatok za polpenziu - dospelý 329 299 329 299 329 299 329 299 329 299 329

príplatok za polpenziu - dieťa 2-12 rokov 129 119 129 119 129 119 129 119 129 119 129

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

LINDOS BLU LUxURY HOTEL & SUITES***** strana: 132

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

Počet nocí v izbe s výhľadom na more s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1749 1829 1829 1829 1829 1829 1919 2039 2039 2039 2039 1949 1829 1829 1829 1679

zľava 40% do 15.01.2017* 1049,4 1097,4 1097,4 1097,4 1097,4 1097,4 1151,4 1223,4 1223,4 1223,4 1223,4 1169,4 1097,4 1097,4 1097,4 1007,4

príplatok za polpenziu - dospelý 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

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 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 1689 1809 1829 1829 1829 1829 1829 2009 2039 2039 2039 2039 1859 1829 1829 1829 1539

zľava 40% do 15.01.2017* 1013,4 1085,4 1097,4 1097,4 1097,4 1097,4 1097,4 1205,4 1223,4 1223,4 1223,4 1223,4 1115,4 1097,4 1097,4 1097,4 923,4

príplatok za polpenziu - dospelý 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

Počet nocí v izbe s výhľadom na more s raňajkami 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 2709 2509 2729 2509 3039 2809 3069 2629 2729 2509 2249

zľava 40% do 15.01.2017* 1625,4 1505,4 1637,4 1505,4 1823,4 1685,4 1841,4 1577,4 1637,4 1505,4 1349,4

príplatok za polpenziu - dospelý 449 409 449 409 449 409 449 409 449 409 449

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
06.06. 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. 19.09.

Počet nocí v junior suite s výhľadom na more s raňajkami 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 2039 2119 2119 2119 2119 2119 2209 2329 2329 2329 2329 2239 2119 2119 2119 1969

zľava 40% do 15.01.2017* 1223,4 1271,4 1271,4 1271,4 1271,4 1271,4 1325,4 1397,4 1397,4 1397,4 1397,4 1343,4 1271,4 1271,4 1271,4 1181,4

príplatok za polpenziu - dospelý 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

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 junior suite 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 1969 2099 2119 2119 2119 2119 2119 2299 2329 2329 2329 2329 2149 2119 2119 2119 1819

zľava 40% do 15.01.2017* 1181,4 1259,4 1271,4 1271,4 1271,4 1271,4 1271,4 1379,4 1397,4 1397,4 1397,4 1397,4 1289,4 1271,4 1271,4 1271,4 1091,4

príplatok za polpenziu - dospelý 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

Termíny odletov z Bratislavy a Košíc 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. 22.09.

Počet nocí v junior suite s výhľadom na more s raňajkami 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

dospelá osoba na základnom lôžku 3169 2919 3189 2919 3489 3219 3519 3039 3189 2919 2699

zľava 40% do 15.01.2017* 1901,4 1751,4 1913,4 1751,4 2093,4 1931,4 2111,4 1823,4 1913,4 1751,4 1619,4

príplatok za polpenziu - dospelý 449 409 449 409 449 409 449 409 449 409 449

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



    Láska ide                  cez žalúdok: 
          Ak túžite ochutnať miestne špeciality ako gyros, 

souvlaki, kalamari, ghavros, taramosalata 
(ružová paštéta) či typické šaláty (cho-

riatiki), odporúčame navštíviť tradič-
né taverničky George & Elena‘s 

Taverna v Messonghi, Anthos 
Restaurant v Corfu Town ale-
bo The Village Taverna v 
Moraitika. Ak vás prepadne 
chuť na sladké či skvelú 
zmrzlinu, hurikán chutí za-
žijete v Papagiorgis!

Coffee time: 
Coffee or tea? Prečo hneď nie oboje! Na Korfu nájdete ne-

spočetné množstvo kaviarničiek, v ktorých sa okrem 
kávy tešia veľkej priazni aj čaje, napríklad z 

miestnych horských bylín. Osviežte sa obľú-
benou sladenou limonádou z čerstvo vyli-
sovanej citrónovej kôry pod názvom tzi-
zimbirra. Byť v Grécku a nedať si typické 
frappé by bol hriech! Chuť tradičných 
miestnych káv je nezameniteľná. Sú sil-
né a sladké. Zastavte sa na kus reči pri 
kávičke a koláčiku v Golden View Cafe 
s úžasným výhľadom.

You must have:
Aj vy radi obdarúvate svojich 

najbližších maličkosťami z 
dovolenky? Dámy nikdy 

nesklamú šperky, 
kabelky a kozme-
tika s olivovým 
olejom. Páni ur-

čite neodmietnu 
tradičné destiláty ako 

Ouzo, Kumquat či Meta-
xa. Chuťové poháriky pote-

šíte miestnymi sladkosťami či 
tymianovým medom.

Noc je ešte mladá: 
Po západe slnka sa nechajte zlákať nočným životom na juhu ostrova v 
okolí Kavos. Bary a hudobné kluby s karaoke sú plné pulzujúcej zába-
vy. Najvyhľadávanejšími miestami sú Maria‘s Famous Karaoke Fun Pub 
v Kavose, Madison Garden Bar v Agios Gordios, The Boathouse v Rode 
či Siesta Bar v Sidari.

Tradícia 
     musí byť:
Kto bol na Korfu a neochut-
nal kumquat, ako keby tam 
ani nebol. Z tohto exotického 
ovocia sa pripravujú rôzne 
produkty. Medzi najobľúbe-
nejšie patrí sladký likér. Kon-
com leta sú vyhľadávanými 
pochúťkami figy na rôzne 
spôsoby a kaktusové ovocie. 
Odvážnejší môžu siahnuť po 
chobotnici s anízovým des-
tilátom ouzom, živicovým ví-
nom retzina či Metaxou.

Vstupná brána Jadranu, záhrada Iónskeho mora či zelená perla Stredomoria. Áno, tušíte správne, hovoríme stále o tom istom oča-

rujúcom ostrove v minulosti pomenovanom Talianmi. Pôvodný názov „koryfó“ znamená „mesto vrchov“. Zelená farba charakterizuje 

ostrov Korfu práve kvôli množstvu borovíc a olivových stromov, ktorých je tu viac ako tri milióny. Nechajte sa uniesť čarokrásnymi 

výhľadmi ostrovnej scenérie v kontraste s pobrežím, ktoré hrá všetkými odtieňmi modrej farby. Pokojným životom nažívajúce vnútro-

zemie striedajú letoviská s pravou dovolenkovou atmosférou.

    KORFU
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Nákupná horúčka: 
Nepochybne najlepšie shoppingové možnosti ponúka hlavné 
mesto Kerkyra s množstvom uličiek, ktoré ukrývajú obchodíky s 
remeselnými výrobkami (šperky, keramika, čipky, výšivky) a s ne-
spočetným výberom darčekových predmetov (magnetky, pohľad-
nice, produkty z olivovníka). Obchody v centre mesta sú zvyčajne 
otvorené každý deň od cca 8 do 22 hodiny. Niektorí obchodníci 
dodržiavajú povinnú poobedňajšiu siestu. Obchodíky Sweet´N 
Spicy Bahar Shop alebo The Land of Corfu Natural Pruducts vám 
prirastú k srdcu.

Výletné emócie: 
Vrelo odporúčame vodný park Aqualand pri Agios Ioannis. Spo-
kojnosť bude na strane malých aj veľkých. Živou turistickou lo-
kalitou je Paleokastritsa so šiestimi menšími zálivmi a morskými 
útesovými jaskyňami. Potápačské okuliare a šnorchel majte so 
sebou. Zaujímavé pohľady ponúka Kaiser‘s throne v dedinke Pe-
lekas. A hor sa na hory! Zo vznešeného najvyššieho bodu ostrova 
Pantokrator s nadmorskou výškou 906 m a kláštorom s malým 
kostolíkom sa vám naskytnú panoramatické výhľadmi. Ak už bu-
dete mať dosť oddychovania na pláži, určite sa nechajte preho-
voriť na návštevu hlavného mesta, ktorého stará časť bola v roku 
2007 zapísaná do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Staré 
mesto so spletitým labyrintom uličiek s obchodíkmi a tavernami 
dáva celému mestu osobitý charakter. Navštívte Starú a Novú 
pevnosť, odkiaľ budete mať mesto ako na dlani.

Ešte niečo na záver: 
Sissi a jej príbeh určite všetci poznáte. Vedeli ste však, že na Korfu 
mala svoje letné sídlo? Zámok Achillion je dnes obľúbeným cieľom 
histórie chtivých turistov s krásnou záhradou, fontánami a sochami. 
Mená ako Lord Byron alebo princ Philip sú rovnako úzko späté s týmto 
ostrovom. Málokto vie, že práve Korfu je rodiskom manžela anglickej 
kráľovnej Alžbety II., na čo sú Gréci veľmi hrdí.
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Zábava

Jedlo

Coffee

Oddych

Tradícia

Suvenír

Emócie

Nákupy

Balzam na dušu: 
Na juhozápade Korfu nájdete rozprávkové pláže Glyfada a Prasoundi beach. Pre odvážnejších je tu Myrtiotissa (neoficiálna nudistická pláž). Jednu 
z najkrajších kamienkových pláží má stredisko Barbati. Za najkrajšiu a najčistejšiu pláž Grécka označuje organizácia cestovného ruchu malebnú 
pláž Kassiopi. Ak hľadáte miesto pre vyznanie lásky alebo chcete vidieť krásne dielo prírody, neobíďte Sidari s „kanálom lásky“. Priľahlé ostrov-
čeky Paxos a Antipaxos, kam sa dá dostať výletnými loďami, sú tým pravým orechovým pre romantické duše vyhľadávajúce tyrkysovo priezračné 
more lemované bohatou vegetáciou a tou najlepšou zmrzlinou!
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Vybavenie: rozľahlý hotelový komplex niekoľkých budov v udržiavanej záhrade 
• vstupná hala s recepciou • batožinová miestnosť • WiFi pripojenie* • hlavná bufeto-
vá reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie (pizzeria a stredomorská kuchyňa, nutná re-
zervácia vopred) • lobby bar • bar pri bazéne • sladkovodný bazén s detskou časťou 
• relaxačný bazén iba pre dospelých • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a sl-
nečníky na pláži* • plážové osušky (vratná kaucia) • práčovňa* • doktor na zavolanie* 
• minimarket • shuttle bus do okolitých dedín* • denné a večerné animačné programy 
pre deti a dospelých 7 dní v týždni (športové aktivity, show, súťaže)

Šport a relax: masáže* • menšie fitnes centrum • šípky • stolný tenis • biliard* 
• tenisový kurt (rakety a loptičky za vratnú kauciu) • basketbal • futbal • aqua aero-
bik • prenájom horských bicyklov* • plážový volejbal • potápanie*

Ubytovanie: spolu 375 izieb • štandardná izba s možnosťou 1 prístelky (rozkla-
dacia pohovka) a rodinná izba s možnosťou 2 prísteliek ( jedna väčšia izba, prístelky 
formou posch. postele) • individuálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/
WC • fén • SAT/TV • telefón s priamou voľbou* • WiFi pripojenie* • trezor* • minichlad-
nička (1 balená voda pri príchode) • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa
 
Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • miniklub pre deti 4-14 rokov (denne okrem 
nedele) • minidisko • detská postieľka (na vyžiadanie) • detské stoličky v reštaurácii • 
stráženie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

 

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. roz-
lievaných nápojov miestnej výroby • 3x týždne tematická 
grécka, orientálna a talianska večera • možnosť večere 
v a´la carte reštaurácii (nutná rezervácia vopred) • ľahké 
občerstvenie počas dňa • zmrzlina • alkoholické a neal-
koholické nápoje miestnej výroby v baroch (džús, cola, 
voda, pivo, víno, miestne liehoviny, kokteily a i.)

cenník str. 152

Poloha: cca 50-100 m od dvoch pieskových pláží s po-
zvoľným vstupom do mora • na severovýchode ostrova v 
malebnej zátoke St. Spyridon na pokojnom mieste medzi 
dedinkami Kassiopi a Acharavi • cca 300 m od autobuso-
vej zastávky • cca 5 km od Acharavi • cca 7 km od Kassiopi 
• cca 40 km od letiska a hlavného mesta

Korfu I St. Spyridon Bay
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

rodinná izba

/ /
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Poloha: cca 100 m od kamienkovo-pieskovej pláže • 
cca 100 m supermarket • cca 250 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 • dvojpodlažná 
budova s izbami • druhá prízemná budova s recepciou a reštauráciou • veľká zá-
hrada • 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 sprchou/
WC • TV • minichladnička • varná kanvica • balkón alebo terasa • typy izieb: štan-
dardná 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. 152

Polpenzia kontinentálne raňajky formou jednodu-
chého bufetu (chlieb, maslo, marmeláda, 1 druh syra, 1 druh 
salámy, cereálie, mlieko, džús, káva, čaj), večera formou 
menu vr. šalátového bufetu a sezónneho ovocia (samoob-
sluha)
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Korfu I Moraitika

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /

rodinná izba / / / /
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Vybavenie: terasovite vystavaný komplex viacerých budov v miernom svahu • 
vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie na recepcii a pri bazéne • hlavná reštaurá-
cia • bar v lobby • snackbar pri bazéne • vonkajší sladkovodný bazén • detský bazén 
• vnútorný sladkovodný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky 
na pláži* • plážové osušky (vratná kaucia) • minimarket

Šport a relax: SPA centrum* ( jacuzzi, sauna, hammam, na vyžiadanie masáže 
a relaxačné procedúry) • fitnes • biliard* • stolný tenis • tenisový kurt • požičovňa 
lodí*

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 
• kuchynský kút (minichladnička, varná kanvica, malý elektrický varič, hrnčeky, na 
vyžiadanie možnosť požičať základné kuchynské vybavenie na varenie zadarmo) • 
balkón alebo terasa orientovaná na more
 
Pre deti: detský bazén • detská postieľka

* - služba za poplatok

 

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. roz-
lievaných nápojov miestnej výroby • ľahké občerstvenie 
počas dňa (2 druhy sendvičov) • popoludňajšia káva, čaj 
a zákusky • zmrzlina počas dňa • nealkoholické a alko-
holické nápoje miestnej výroby v bare pri bazéne (víno, 
pivo, ouzo, brandy, aperitívy, rum, vodka, gin) • dávkovače 
s vodou pri bazéne

cenník str. 153

Poloha: cca 120 m od kamienkovej pláže ocenenej 
modrou vlajkou • na západnom pobreží ostrova Korfu v 
zálive Ermones • neďaleko známe pieskové pláže Gly-
fada a Mirtiotisa (známa nudistická pláž) • cca 1,5 km od 
tradičnej dedinky Vatos • cca 1,5 km od 18jamkového gol-
fového ihriska • cca 5 km od vodného parku Aqualand • 
cca 17 km od letiska

Korfu I Ermones
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Poloha: priamo na skale nad menšou kamienkovo-
-pieskovou plážou na východnom pobreží • autobusová 
zastávka pred hotelom • cca 100 m od centra tichšieho 
letoviska Nissaki s tavernami, barmi a obchodíkmi • cca 25 
km severne od hlavného mesta a letiska

Vybavenie: komplex 8posch. hlavnej budovy a bungalovov postavený v kopci 
nad morom s úžasnými výhľadmi • vstupná hala s recepciou • výťahy (vr. výťahu k 
bazénom a pláži) • WiFi pripojenie v celom areáli* (low speed WiFi pripojenie v lobby 
zadarmo) • TV miestnosť • hlavná bufetová reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie (gréc-
ka, talianska) • 3 bary (1 z nich otvorený len v mesiacoch júl-august) • relaxačný bazén 
• bazén s aktivitami s oddelenou detskou časťou • slnečníky a lehátka pri bazéne a 
na pláži • plážové osušky (vratná kaucia) • amfiteáter • konferenčná miestnosť* • mi-
nimarket • doktor na zavolanie* • parkovisko • denné a večerné animačné programy 
pre deti a dospelých • nevhodný pre pohybovo hendikepovaných

Šport a relax: spa centrum* (sauna, jacuzzi, parné kúpele, masáže, kozmeti-
ka, manikúra, pedikúra) • malé fitnes • game zone* • biliard* • šípky • streľba z luku 
• aerobik • tenisový kurt (rakety a loptičky za vratnú kauciu) • stolný tenis • ihrisko 
na minifutbal a basketbal • aqua aerobik • vodné pólo • plážový volejbal • kanoe 
• vodné športy*

Ubytovanie: spolu 313 komfortne zariadených izieb • štandardná izba s mož-
nosťou 1 prístelky v hlavnej budove • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • 
SAT/TV • telefón • WiFi pripojenie* • trezor • minichladnička (fľaša vody pri prícho-
de) • balkón alebo terasa s výhľadom na more

Pre deti: detská časť bazénu • detské ihrisko • miniklub • animačné programy v 
cudzom jazyku • detské stoličky v reštaurácii • detská postieľka • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 153

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. roz-
lievaných nápojov miestnej výroby • miestne alkoholické 
(raki, ouzo, brandy a i.) a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby • popoludňajšie občerstvenie (sendviče, šaláty, stu-
dený bufet, ovocie, zmrzlina) • popoludní káva, čaj, kolá-
čiky • 1x za pobyt možnosť večere v a´la carte reštaurácii 
(nutná rezervácia) • bezlepková strava nie je k dispozícii

144  I Grécko/Korfu
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Vybavenie: príjemný hotel rodinného typu so záhradou • recepcia • lounge • 
WiFi pripojenie v celom areáli • internetový kútik* • hlavná bufetová reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • lobby bar • bar pri bazéne • bazén s morskou vodou a jacuzzi 
• sladkovodný bazén • detský bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne* (v rámci all 
inclusive zadarmo) • plážové osušky* • minimarket • čistiareň* • denné a večerné 
animačné programy

Šport a relax: spa procedúry* • fitnes • biliard* • šípky • stolný tenis • aqua 
aerobik • vodné pólo • plážový volejbal • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: spolu 216 izieb • štandardná izba s možnosťou 1 prístelky alebo 2 
prísteliek (poschodová posteľ) • individuálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/
LCD TV • trezor* • minichladnička • izbový servis* • balkón s výhľadom na more alebo 
do vnútrozemia

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • miniklub v cudzom jazyku pre deti 4-10 
rokov v období 01.07.-31.08. • detská postieľka

* - služba za poplatok

 Polpenzia, za príplatok all inclusive: plná penzia 
formou bufetu vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby 
(pivo, víno, nealko), ľahké občerstvenie a nápoje miestnej 
výroby počas dňa (alko, nealko, káva, čaj)

cenník str. 154

Poloha: priamo pri kamienkovej pláži • neďaleko au-
tobusová zastávka s pravidelným spojením do hlavného 
mesta Kerkyra • cca 100 m najbližší obchod a reštaurácia 
• cca 300 m centrum letoviska Dasia • cca 1,8 km od de-
dinky Ypsos • cca 4 km od letoviska Barbati • cca 12 km 
od hlavného mesta • cca 14 km od letiska

Korfu I Dassia
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Poloha: pri dlhej pieskovej pláži Agios Gordios • prí-
stup k pláži po schodoch • vystavaný v svahu nad morom 
na úpätí hôr - neodporúčame klientom so zníženou mobi-
litou a vozičkárom • na západnom pobreží ostrova • cca 
600 m vyhľadávané malé letovisko Agios Gordios s taver-
nami a obchodíkmi • cca 19 km od letiska

Vybavenie: rozsiahla renovácia v zime 2015-2016 • hotel akceptuje len osoby 
staršie ako 16 rokov • vstupná hala s nonstop recepciou • batožinová miestnosť 
• TV miestnosť a čitáreň s knižnicou • WiFi pripojenie v celom areáli • prenájom 
laptopu • hlavná bufetová reštaurácia so show cooking • 3 a´la carte reštaurácie 
• a´la carte Open Kitchen Bar • 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 • obchodíky • 
práčovňa* • doktor na zavolanie* • animačný program (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 procedúry, 
kozmetika, kaderníctvo, jacuzzi, sauna, hamam) • fitnes • biliard* • stolný tenis • 
vodné športy na pláži*

Ubytovanie: celkom 246 izieb • moderne zariadené rôzne typy izieb • indivi-
duálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/WC • fén • župany a papuč-
ky • SAT/LCD TV • DVD prehrávač • telefón* • WiFi pripojenie • trezor • minichlad-
nička (naplnenie minibaru*) • set na prípravu kávy a čaju • balkón s výhľadom na 
more • na vyžiadanie izbový servis*

* - služba za poplatok

cenník str. 154

146  I Grécko/Korfu
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All inclusive plná penzia formou bufetu vr. rozlie-
vaných nápojov miestnej výroby (pivo, víno, nealkoholické 
nápoje, voda, čaj, filtrovaná káva) • ľahké popoludňajšie 
občerstvenie (mini sendviče, zákusky, sušienky, káva, čaj) 
• rozlievané miestne alkoholické (pivo, víno, likéry, bran-
dy) a nealkoholické nápoje • filtrovaná káva, espresso, 
capuccino, čaj • zmrzlina • výber z alkoholických a neal-
koholických kokteilov a alkoholu medzinárodných značiek 
(whisky, gin, vodka, rum, tequila) • k dispozícii bezlepková 
strava (nutné nahlásiť vopred pri kúpe zájazdu)
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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) • detské 
menu • miniklub • opatrovanie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

 

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. roz-
lievaných miestnych nápojov (nealko, pivo, víno) • rozlie-
vané miestne nealkoholické (vr. kávy, čaju, horúcej čoko-
lády, cappuccina) a alkoholické nápoje (pivo, víno, likéry, 
kokteily) • popoludňajšie občerstvenie (pirohy, vafle, bur-
gery, sendviče, hot dogy) • nočné občerstvenie (miestne 
slané a sladké koláčiky) • vybrané športové aktivity

cenník str. 155

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 výbežku 
v zálive s krásnym výhľadom na hlavné mesto a prístav 
Gouvia Marina • cca 500 m zastávka autobusu • cca 6 km 
hlavné mesto Kerkyra • cca 13 km 18jamkové golfové ihris-
ko • cca 10 km od letiska

Vybavenie: rozsiahly komplex hlavnej budovy a bungalovov obklopený zele-
ňou • vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie • reštaurácia • 2 a´la carte reštau-
rácie • 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. 155

Raňajky, za príplatok polpenzia a plná penzia (ra-
ňajky formou bufetu, obed a večera servírované/výber z 
menu, predjedlo, šaláty a dezerty formou bufetu)
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Vybavenie: kompletne zrenovovaný hotel v zime 2015-16 • vstupná hala s recep-
ciou • batožinová miestnosť • knižnica, čitáreň • vonkajší výťah v rámci areálu • shuttle 
bus do dedinky Pelekas • WiFi pripojenie v areáli hotela • prenájom laptopu • hlavná 
bufetová reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie • a´la carte Open Kitchen Bar* (hostia s 
all inclusive majú zľavu 15%) • 3 bary (lobby, pri bazéne, pri pláži) • sladkovodný bazén 
• detský bazén so sladkou vodou • slnečníky a lehátka pri bazéne a na pláži • plážové 
osušky (vratná kaucia) • obchod so suvenírmi • doktor na zavolanie* • služby čistiarne* 
• parkovisko • open air 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 • multifunkčná 
indoor hala • lekcie varenia • lekcie gréčtiny pre začiatočníkov • biliard* • stolný 
tenis • plážový volejbal • vodné športy* neďaleko hotela

Ubytovanie: zrenovované, moderne zariadené izby rôznych typov • individu-
álna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou/WC • fén • župany a papučky • 
SAT/LCD TV • DVD prehrávač • telefón* • WiFi pripojenie • trezor • minichladnička 
(naplnenie minibaru*) • denne pitná voda • set na prípravu kávy a čaju • balkón s 
výhľadom na more alebo do vnútrozemia • na vyžiadanie izbový servis*

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

* - služba za poplatok

 

Polpenzia formou bufetu, za príplatok all inclusive: plná penzia 
vr. rozlievaných nápojov miestnej výroby (čapované pivo, víno, nealko, 
voda, čaj, káva) • raňajky formou bufetu, neskoré raňajky, obed a večera  
formou bufetu alebo v a´la carte reštaurácii • nápoje miestnej výroby 
v baroch (čapované pivo, rozlievané víno, likéry, nealko, voda, brandy, 
šnaps, alko a nealko kokteily, výber z medzinárodných značiek alkoho-
lu) • zmrzlina • k dispozícii bezlepková strava (nutné nahlásiť vopred pri 
kúpe zájazdu)cenník str. 156

Poloha: priamo pri pieskovej pláži ocenenej Modrou 
vlajkou • hotel terasovito vystavaný v svahu nad plážou, 
neodporúčame klientom so zníženou mobilitou • cca 1,7 
km od vyhľadávanej malej dedinky Pelekas s niekoľkými 
tavernami a obchodíkmi, ktorá je prístupná peši alebo ho-
telovým shuttle busom • cca 14 km od hlavného mesta a 
letiska

Korfu I Pelekas
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Poloha: priamo pri krásnej a dlhej pieskovej pláži s veľ-
mi pozvoľným vstupom do mora • v malom letovisku Agios 
Petros na pokojnom mieste juhovýchodného pobrežia 
ostrova • cca 2 km od centra letoviska Lefkimi • cca 7 km 
od letoviska Kavos • cca 45 km od letiska

Vybavenie: komplex hlavnej budovy a bungalovov v peknej záhrade • vstupná 
hala s nonstop recepciou • batožinová miestnosť • WiFi pripojenie v celom areáli • 
prenájom laptopu* • hlavná bufetová reštaurácia so show cooking • a´la carte reštau-
rácia* (klienti s all inclusive majú zľavu 15%) • lobby bar • bar pri bazéne • bar pri pláži • 
sladkovodný 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 • plá-
žové 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: Fish Spa* • masáže* • fitnes • tenisový kurt s osvetlením a vy-
bavením (rezervácia na recepcii) • petanque • biliard* • stolný tenis • plážový futbal 
• plážový volejbal • vodné športy*

Ubytovanie: 195 izieb • komfortne a moderne vybavená štandardná 2lôžková 
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 oddelenými lôž-
kami, izby sú prepojené schodmi a nie sú oddelené dverami) • individuálna klimatizácia 
• kúpeľňa so sprchou/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • DVD prehrávač • WiFi pripo-
jenie • trezor* • minichladnička (naplnenie na vyžiadanie*) • set na prípravu kávy a čaju 
• balkón alebo terasa • na vyžiadanie izbový servis* • na vyžiadanie bezbariérová izba

Pre deti: detský bazén • bazén s 2 šmykľavkami pre deti do 16 rokov • detské 
vesty do vody • detské ihrisko • miniklub • detská postieľka • detské menu • opat-
rovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 156

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. rozlie-
vaných nápojov miestnej výroby (pivo, víno, nealkoholické 
nápoje, voda, čaj, filtrovaná káva) • ľahké popoludňajšie 
občerstvenie (mini sendviče, zákusky, sušienky, káva, čaj) 
• rozlievané miestne alkoholické (pivo, víno, likéry, brandy, 
šnaps) a nealkoholické nápoje • filtrovaná a grécka káva, 
čaj • zmrzlina • výber z alkoholických a nealkoholických 
kokteilov a alkoholu medzinárodných značiek (whisky, gin, 
vodka, rum, tequila) • k dispozícii bezlepková strava (nutné 
nahlásiť vopred pri kúpe zájazdu)

150  I Grécko/Korfu

Korfu I Agios Petros - Lefkimi

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba /

rodinná izba / / / /



Cenníky - KorfuCenníky - 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 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné 
poplatky 100 EUR/dieťa 2-5 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

 Grécko/Korfu  I  153152  I  Grécko/Korfu

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

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

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

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 649,35 714,35 753,35 753,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 454,35 460,85 460,85 467,35 467,35 467,35 467,35 467,35 467,35 467,35 467,35 467,35 460,85 454,35 454,35

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

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06.** 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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 899 899 999 1099 1099 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 584,35 649,35 714,35 714,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 454,35 454,35 460,85 467,35 467,35 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 467,35 460,85 454,35

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

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 999 1099 1099 1299 1299 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1299 1199 1099 999

zľava 35% do 15.01.2017* 649,35 714,35 714,35 844,35 844,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 844,35 779,35 714,35 649,35

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

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 899 899 1099 1299 1299 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1299 1099 899

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 584,35 714,35 844,35 844,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 909,35 844,35 714,35 584,35

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

** odlet z Bratislavy, prílet do Košíc

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1399 1499 1559 1699 1599 1699 1599 1599 1499

zľava 35% do 15.01.2017* 909,35 974,35 1013,35 1104,35 1039,35 1104,35 1039,35 1039,35 974,35

3. osoba na prístelke* 616,85 675,35 623,35 681,85 623,35 681,85 623,35 675,35 616,85

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

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1699 1799 1799 1899 1799 1899 1799 1799 1699

zľava 35% do 15.01.2017* 1104,35 1169,35 1169,35 1234,35 1169,35 1234,35 1169,35 1169,35 1104,35

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

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 499 599 659 699 799 799 799 799 799 799 799 799 699 659 599

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 389,35 428,35 454,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 454,35 428,35 389,35

3. osoba na prístelke* 311,35 317,85 324,35 330,85 337,35 337,35 337,35 337,35 337,35 337,35 337,35 337,35 330,85 324,35 317,85

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06.** 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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 659 659 699 799 799 799 799 799 799 799 799 759 699 659

zľava 35% do 15.01.2017* 428,35 428,35 454,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 428,35

3. osoba na prístelke* 324,35 324,35 330,85 337,35 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85 343,85 330,85 324,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

 ** odlet z Bratislavy, prílet do Košíc 

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 junior suite s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 859 899 999 1099 1059 1099 1059 1099 899

zľava 35% do 15.01.2017* 558,35 584,35 649,35 714,35 688,35 714,35 688,35 714,35 584,35

3. osoba na prístelke* 408,85 447,85 421,85 460,85 421,85 460,85 421,85 460,85 415,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 309 329 309 329 309 329 309 329 309

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 359 399 399 429 459 499 499 499 499 499 499 499 459 399 359

zľava 35% do 15.01.2017* 233,35 259,35 259,35 278,85 298,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 298,35 259,35 233,35

3. osoba na prístelke* 220,35 220,35 220,35 226,85 226,85 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 226,85 220,35 220,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06.** 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 399 399 429 459 499 499 499 499 499 499 499 459 399 359

zľava 35% do 15.01.2017* 259,35 259,35 278,85 298,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 298,35 259,35 233,35

3. osoba na prístelke* 194,35 220,35 226,85 226,85 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 233,35 226,85 220,35 220,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

 ** odlet z Bratislavy, prílet do Košíc 

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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/rodinnej izbe s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 499 529 559 599 559 599 559 599 499

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 343,85 363,35 389,35 363,35 389,35 363,35 389,35 324,35

3. osoba na prístelke* 272,35 291,85 278,85 291,85 278,85 291,85 278,85 291,85 272,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 349 369 349 369 349 369 349 369 349

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

SuNSHINE cOrfu HOTEl & SpA****+ strana: 144

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štand. izbe s 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 799 899 929 959 959 999 999 999 999 999 999 899 859 799 799

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 603,85 623,35 623,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 584,35 558,35 519,35 519,35

3. osoba na prístelke* 389,35 402,35 402,35 402,35 402,35 408,85 408,85 408,85 408,85 408,85 408,85 402,35 395,85 389,35 389,35

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

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06.** 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

Počet nocí v štandardnej 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 799 799 899 999 999 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 899 799

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 519,35 584,35 649,35 649,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 688,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 389,35 389,35 389,35 389,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 395,85 389,35 382,85

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

 ** odlet z Bratislavy, prílet do Košíc 

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 výhľadom na more s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1459 1399 1499 1399 1499 1399 1399 1299

zľava 35% do 15.01.2017* 844,35 948,35 909,35 974,35 909,35 974,35 909,35 909,35 844,35

3. osoba na prístelke* 545,35 590,85 545,35 590,85 545,35 590,85 545,35 590,85 545,35

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

AKCIA 
2 DETIZA1€



Cenníky - KorfuCenníky - Korfu

 Grécko/Korfu  I  155154  I  Grécko/Korfu

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 759 759 759 859 899 899 899 899 899 899 899 839 759 759 759

zľava 35% do 15.01.2017* 493,35 493,35 493,35 558,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 545,35 493,35 493,35 493,35

3. osoba na prístelke* 389,35 389,35 389,35 434,85 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 421,85 389,35 389,35 389,35

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 369 369 369 409 419 419 419 419 419 419 419 399 369 369 369

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 759 799 899 899 899 899 899 899 899 899 759 759 759

zľava 35% do 15.01.2017* 493,35 519,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 584,35 493,35 493,35 493,35

3. osoba na prístelke* 389,35 408,85 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 389,35 389,35 389,35

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 369 389 419 419 419 419 419 419 419 419 369 369 369

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 989 1109 1189 1289 1189 1289 1189 1149 989

zľava 35% do 15.01.2017* 642,85 720,85 772,85 837,85 772,85 837,85 772,85 746,85 642,85

3. osoba na prístelke* 493,35 545,35 584,35 629,85 584,35 629,85 584,35 564,85 493,35

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 459 509 539 579 539 579 539 519 459

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1089 1089 1089 1089 1089 1289 1369 1369 1369 1369 1369 1169 1089 1089 1089

zľava 40% do 15.01.2017* 653,40 653,40 653,40 653,40 653,40 773,40 821,40 821,40 821,40 821,40 821,40 701,40 653,40 653,40 653,40

3. osoba na prístelke* 497,40 497,40 497,40 497,40 497,40 581,40 611,40 611,40 611,40 611,40 611,40 533,40 497,40 497,40 497,40

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

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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 1089 1089 1089 1169 1369 1369 1369 1369 1369 1289 1089 1089 1089

zľava 40% do 15.01.2017* 653,40 653,40 653,40 701,40 821,40 821,40 821,40 821,40 821,40 773,40 653,40 653,40 653,40

3. osoba na prístelke* 497,40 497,40 497,40 533,40 611,40 611,40 611,40 611,40 611,40 581,40 497,40 497,40 497,40

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1469 1589 1469 1949 1859 2029 1859 1669 1469

zľava 40% do 15.01.2017* 881,40 953,40 881,40 1169,40 1115,40 1217,40 1115,40 1001,40 881,40

3. osoba na prístelke* 653,40 707,40 653,40 857,40 821,40 887,40 821,40 737,40 653,40

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

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štand. izbe s 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 849 919 929 929 969 999 999 999 999 999 999 969 919 919 889

zľava 35% do 15.01.2017* 551,85 597,35 603,85 603,85 629,85 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 629,85 597,35 597,35 577,85

3. osoba na prístelke* 408,85 447,85 454,35 454,35 473,85 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 473,85 447,85 447,85 428,35

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 929 939 939 999 999 999 999 999 999 979 949 929 929

zľava 35% do 15.01.2017* 603,85 610,35 610,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 636,35 616,85 603,85 603,85

3. osoba na prístelke* 447,85 454,35 454,35 499,85 480,35 480,35 480,35 480,35 480,35 473,85 467,35 447,85 447,85

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 výhľadom na more s all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1269 1389 1299 1519 1389 1519 1389 1409 1269

zľava 35% do 15.01.2017* 824,85 902,85 844,35 987,35 902,85 987,35 902,85 915,85 824,85

3. osoba na prístelke* 610,35 662,35 623,35 720,85 662,35 720,85 662,35 675,35 610,35

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 979 979 979 1049 1219 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1139 1079 1079 1009

zľava 42% do 15.01.2017* 567,82 567,82 567,82 608,42 707,02 736,02 736,02 736,02 736,02 736,02 736,02 660,62 625,82 625,82 585,22

3. osoba na prístelke* 347,42 347,42 347,42 405,42 515,62 556,22 556,22 556,22 556,22 556,22 556,22 463,42 428,62 428,62 370,62

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 339 339 339 399 529 569 569 569 569 569 569 469 429 429 369

príplatok za plnú penziu - osoba 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 979 1009 1139 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1219 1079 1079 1049

zľava 42% do 15.01.2017* 567,82 585,22 660,62 736,02 736,02 736,02 736,02 736,02 736,02 707,02 625,82 625,82 608,42

3. osoba na prístelke* 347,42 370,62 463,42 556,22 556,22 556,22 556,22 556,22 556,22 515,62 428,62 428,62 405,42

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 339 369 469 569 569 569 569 569 569 529 429 429 399

príplatok za plnú penziu - osoba 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 raňajkami 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1309 1439 1589 1869 1719 1869 1719 1629 1449

zľava 42% do 15.01.2017* 759,22 834,62 921,62 1084,02 997,02 1084,02 997,02 944,82 840,42

3. osoba na prístelke* 440,22 498,22 649,02 799,82 736,02 799,82 736,02 631,62 556,22

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 409 459 639 789 739 789 739 619 539

príplatok za plnú penziu - osoba 429 469 429 469 429 469 429 469 429
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HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

www.tatralandiavillage.sk

HOTELS OPERATED BY

TROPICKÝ RAJ 
V SRDCI LIPTOVA

JEDINEČNÁ POLOHA 
• Len pár krokov od Aquaparku Tatralandia

• 10 min. od lyžiarskeho a turistického strediska Jasná

• Množstvo atrakcií na jednom mieste  
- Tatralandia, Liptov aréna, Hurricane Factory

MNOŽSTVO ZÁŽITKOV
• Ubytovanie s fantáziou  

v 11-tich tematických osadách

• 5D kino, bowling a game zone na recepcii

• Mini ZOO, tenisové kurty, klzisko v areáli  
Holiday Village

AQUAPARK TATRALANDIA
• Najväčší vodný areál na Slovensku,  

v Čechách a Poľsku

• Celoročný Tropický raj s palmami  
aj výhľadom na scenériu Tatier

• Bazény s morskou, termálnou a čírou vodou

7 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl MAyOr cApO DI cOrfu*****
Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER

12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09.

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 759 899 929 999 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 999 899 799

zľava 35% do 15.01.2017* 493,35 584,35 603,85 649,35 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 649,35 584,35 519,35

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

Počet nocí v rodinnej izbe (loft) s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 859 999 1059 1099 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1099 999 859

zľava 35% do 15.01.2017* 558,35 649,35 688,35 714,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 753,35 714,35 649,35 558,35

3. osoba na prístelke* 519,35 519,35 519,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 519,35 519,35 519,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 289 289 289 399 399 399 399 399 399 399 399 399 289 289 289

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Termíny odletov z Bratislavy 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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1299 1399 1559 1459 1559 1459 1559 1399 1299

zľava 35% do 15.01.2017* 844,35 909,35 1013,35 948,35 1013,35 948,35 1013,35 909,35 844,35

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

Počet nocí v rodinnej izbe (loft) s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11

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

zľava 35% do 15.01.2017* 974,35 974,35 1104,35 1039,35 1104,35 1039,35 1104,35 974,35 974,35

3. osoba na prístelke* 714,35 714,35 779,35 714,35 779,35 714,35 779,35 714,35 714,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 339 409 429 409 429 409 379 289 289

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí
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Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09.

Počet nocí v štandardnej izbe s 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 809 889 899 899 999 1199 1199 1199 1199 1199 1199 989 889 889 849

zľava 35% do 15.01.2017* 525,85 577,85 584,35 584,35 649,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 642,85 577,85 577,85 551,85

3. osoba na prístelke* 389,35 434,85 441,35 441,35 486,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 480,35 434,85 434,85 408,85

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 339 359 359 359 389 459 459 459 459 459 459 389 359 359 359

príplatok za all inclusive - osoba 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Termíny odletov z Košíc na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 889 899 899 1169 1199 1199 1199 1199 1199 1119 909 889 889

zľava 35% do 15.01.2017* 577,85 584,35 584,35 759,85 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 727,35 590,85 577,85 577,85

3. osoba na prístelke* 434,85 441,35 441,35 564,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 538,85 441,35 434,85 434,85

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 359 359 359 439 459 459 459 459 459 429 359 359 359

príplatok za all inclusive - osoba 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 výhľadom na more s polpenziou 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1229 1339 1309 1789 1639 1789 1639 1429 1229

zľava 35% do 15.01.2017* 798,85 870,35 850,85 1162,85 1065,35 1162,85 1065,35 928,85 798,85

3. osoba na prístelke* 584,35 636,35 623,35 837,85 772,85 837,85 772,85 675,35 584,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 419 459 449 599 559 599 559 489 419

príplatok za all inclusive - osoba 139 149 139 149 139 149 139 149 139



Láska ide 
      cez žalúdok: 

Veľký výber reštaurácií s tradičnou stredomorskou 
kuchyňou, kde si nielen oči, ale aj žalúdok pochutia, 

nájdete rozosiate po celom ostrove. Turisti rozhodli 
o najlepšej reštaurácii oblasti Kalamaki s názvom 
Massa Mediterranean Cuisine+Bar. Kvalitné surovi-
ny, veľký výber jedál a výdatné porcie sú iba zlom-
kom toho, čo tu dostanete. Nezabudnite si nechať 
miesto na dezert! Romantickú atmosféru pri mori 
zaručí Cool Peppers Restaurant-Beach Bar v La-
ganas. Štýlovou záležitosťou s ponukou miestnych 
špecialít je tavernička s názvom Zepos v Kalamaki. 

Alykes sa môže pochváliť tradičnou reštauráciou To 
Parodosiako, ktorú ľudia vyhľadávajú pre jej typické 

grécke prostredie. V Tsilivi jednoznačne nevynechajte 
M-eating alebo Balcony Blue and Sea Restaurant s krás-

nymi výhľadmi na šíre more. Ak dostanete chuť na miestne 
vínko, vyhľadajte reštauráciu Safran blízko Bochali.

Coffee time: 
Po každom dobrom jedle nezabudnite na kávičku. Ri-
tuálne pripravenú grécku kávu treba piť pomaly, aby sa 
kávová usadenina stihla usadiť. Výbornú kávu si môžete 
vychutnať v Coffee Islande v hlavnom meste ostrova. 

Balzam na dušu: 
Len tak ležať na pláži a užívať si pohodu v opojení šumiaceho mora alebo aktívne spoznávať bohatý podmorský život s tými najlepšími podmienkami 
na potápanie? To všetko a ešte niečo viac nájdete na jednom ostrove. Za jednu z najkrajších pláží je považovaná Gerakas, kde na konci dlhej piesoč-
natej pláže nájdete kopec s blahodarným revitalizujúcim bahnom. Zamatová pokožka je zaručená! Len 20 km od hlavného mesta vyvierajú sírne pra-
mene neďaleko menšej pieskovo-kamienkovej pláže s názvom Xigia. Medzi pláže ocenené modrou vlajkou môžeme zaradiť pláž Alykes alebo Tsilivi 
so zlatistým pieskom. Obe ideálne pre rodiny s deťmi. Vasilikos je vyhľadávaným letoviskom s panenskou prírodou a plnou vybavenosťou pre turistov. 
Plávať bok po boku s korytnačkami caretta caretta sa vám môže pošťastiť v oblasti Laganas, kde sa pláž na noc z dôvodu ich výskytu uzatvára. 
Navagio bezpodmienečne patrí do zoznamu MUST SEE! Táto jedinečná, celosvetovo preslávená pláž s vrakom pašeráckej lode, krištáľovo modrou 
farbou mora v objatí snehobielych útesov každoročne privíta tisíce zvedavých návštevníkov. Budete medzi nimi aj vy?

You must have:
Bez korytnačky neodídete! Plyšové, 
drevené, na magnetkách či tričkách sú 
lákadlom nielen pre mladších účastní-
kov zájazdu. Pre tých starších je k 
dispozícii veľký výber olivových 
produktov, špecifického tymia-
nového medu, korenín, šperkov, 
keramiky, výšiviek, kožených 
výrobkov a i. Špecialitou je 
Montolato. Ide o obdobu 
tureckého medu vyrába-
ného odlišnou metódou, 
ktorý musíte ochutnať.

Noc je 
   ešte mladá: 
Divokú párty môžete zažiť v kluboch Zeros, X-Paradiso 
Club alebo Sabotage v Laganas s vchodom cez čeľuste 
bieleho žraloka. Cíťte sa chvíľku aj vy ako hviezda a ne-
váhajte si zanôtiť v La Bamba Karaoke & Dancing Club. 
Hudbu v štýle etno vám zahrajú v podniku Boozers. Vy-
znávači divokého západu vyhľadávajú klub Wild Coyote. 
Večery na Zakynthose ostanú navždy le-gen-dár-ne!

Tradícia 
          musí byť:
Absolútnou špecialitou sú miestne syry. Objavte priamo ich zdroj 
Volimés. Obec preslávila výroba mäkkého syra Ladotiri (trošku pi-
kantný), ktorý chutí ideálne v spojení s gréckymi špecialitami ako 
je gyros, pečené jahňacie alebo souvlaki. Druhý špecifický kore-
nený mäkký syr s názvom Titokafteri vám na ostrove ponúknu ako 
predjedlo.

Výletné      
     emócie: 
Tento vskutku živý ostrov ponúka bohaté vyžitie pre všetky vekové ka-
tegórie. Zakynthos patrí medzi TOP potápačské lokality v Európe. O mi-
moriadny zážitok sa pričinia rozsiahle podmorské jaskyne, skalné útvary 
a bohatá morská fauna a flóra. Ideálnym miesto sú Modré jaskyne pred-
vádzajúce hru farieb mora odrážajúcich sa na bielych skalách. Pôsobivý 
je malý ostrov Marathonisi s výnimočným piesočnatým výbežkom. Kú-
panie v priezračnej teplej vode bude pre romantické duše skutočným 
pôžitkom. Ak máte radi zvieratká, môžete zájsť do prírodného lesoparku 
Askós prezentujúceho miestnu prírodu. Najväčšou atrakciou ostrova sú 
však bezpochyby chránené morské korytnačky caretta-caretta spolu so 
stredomorským tuleňom monachus-monachus. Trošku mystiky ponúka 
kláštor Agios Georgios Gremon. Ak tu zapálite sviečku, splnia sa vám aj 
tie najtajnejšie sny. Príjemné snívanie:-)

„Kvetina východu“. Takýto priam poetický názov nesie grécky ostrov, ktorý na jar pripomína kvitnúcu záhradu divo rastúcich orchideí, 

bylín a eukalyptov. Na tomto utešenom kúsku zeme s malebnou prírodou, množstvom zelene, morskými jaskyňami a nekonečnými 

plážami sa narodil tvorca gréckej národnej hymny Dionýz Solomos, na ktorého sú Gréci patrične hrdí. Podľahnúť podmanivému kúz-

lu pláží s bielym až zlatistým pieskom, zrkadlovej morskej hladine, nedotknutým horským dedinkám a výbornému vínu z miestnych 

viníc nie je vôbec ťažké. Pozdravy „Kalimera“ alebo „Jásas“ vás budú denne sprevádzať počas dovolenkových dní. Rodiny s deťmi, 

ako aj mladí bažiaci po zábave a aktivitách si určite prídu na svoje!
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Zábava
Jedlo Coffee

Oddych

Tradícia

Nákupy

SuvenírZAKYNTHOS

Nákupná horúčka: 
Na Zakynthose by ste márne hľadali veľké nákupné reťazce. Väčšie ná-
kupné centrum nájdete len v hlavnom meste. V letoviskách dominujú men-
šie obchodíky s tradičným spomienkovým tovarom, tržnice s potravinami, 
reštaurácie a cukrárne, kde si radi doprajete sladkú odmenu.



Zakynthos I Amoudi
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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
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio / /

Vybavenie: komplex dvoch 3poschodových budov s 22 štúdiami bez výťahu 
• 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 • 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

Pre deti: malý detský bazén • detská postieľka*

* - služba za poplatok

Vybavenie: jednoduchý hotel pre nenáročných klientov • 3 poschodový 
hotel • vstupná hala s recepciou • trezor • výťah • WiFi pripojenie vo verejných 
priestoroch • reštaurácia • trezor na recepcii (obmedzený počet) • bar pri bazéne • 
sladkovodný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na terase 
pred hotelom orientovanej k moru* a na pláži* • bar a bazén sú verejne prístupné a 
niekoľkokrát za sezónu sa tu koná beach party

Ubytovanie: 36 menších a jednoducho zariadených izieb • štandardná 2lôž-
ková izba s možnosťou 1 prístelky alebo 2 prísteliek (poschodová posteľ) • individu-
álna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/WC (mydlo a šampón nie sú k dispozícii) • 
fén • TV (iba grécke programy) • minichladnička • balkón • väčšina izieb má čiastoč-
ný výhľad na more, len 3 izby na prízemí ho nemajú • vzhľadom na malý počet izieb 
nie je spravidla možné vyhovieť požiadavke na konkrétnu izbu či na výmenu izby

Pre deti: detský klub Firáčik s českým alebo slovenským animátorom cca 
01.07.-31.08. • detská postieľka nie je k dispozícii
Pozn. infant sa zarátava do max. povolenej obsadenosti izby.

* - služba za poplatok
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MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / / /

Zakynthos I Alykes
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All inclusive plná penzia formou jednoduché-
ho bufetu • zmrzlina a ľahké občerstvenie počas dňa (napr. 
pizza, sendviče alebo burgre) • popoludní koláčiky, káva, 
čaj • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby 
(čapované pivo, biele a červené víno, ouzo, brandy, vodka, 
voda, džúsy, čaj, espresso, filtrovaná káva) • skoré raňajky 
hotel neposkytuje • možnosť objednať obedový balíček

cenník str. 168

Poloha: priamo pri úzkej kamienkovej pláži v letovisku 
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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Poloha: priamo pri dlhej pieskovej pláži obľúbeného 
turistického letoviska Tsilivi • pozvoľný vstup do mora • v 
pokojnejšej časti letoviska pri ceste • cca 100 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

162  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 • 
a´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

Vybavenie: šesť 3poschodových budov • vstupná hala s recepciou • výťah • 
WiFi pripojenie vo verejných priestoroch (možné výpadky) • internetový kútik* • TV 
miestnosť • reštaurácia • bar • 2 sladkovodné bazény • slnečníky a lehátka pri ba-
zéne • slnečníky a lehátka na pláži* • plážové osušky nie sú k dispozícii • animačné 
programy • nevhodný pre hendikepovaných

Šport a relax: masáže* (rezervácia vopred na recepcii) • biliard* • stolný tenis

Ubytovanie: 180 izieb typu štúdio alebo apartmán • individuálna klimatizácia 
• kúpeľňa/WC • fén • kuchynský kút • SAT/TV • telefón • malá chladnička • trezor* 
• vratná záloha za diaľkové ovládanie ku klimatizácii a TV • 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 klimatizácia pre celý apartmán)

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka (iba v štúdiách)

* - služba za poplatok

cenník str. 168

MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio

apartmán

/ /
/ / / / /

Zakynthos I Tsilivi
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All inclusive plná penzia formou bufetu • ob-
čerstvenie v snackbare • kopčeková zmrzlina • nápoje 
počas dňa (miestne čapované pivo a víno, miestne neal-
koholické a alkoholické nápoje, voda, čaj, káva) • 4 vstupy 
do neďalekého vodného parku (občerstvenie nie je za-
hrnuté) • nápoje po 23.00 hod. a nápoje a občerstvenie 
nezaradené do systému all inclusive sa platia na mieste, 
spravidla 2 EUR/položkacenník str. 168

Poloha: rušnejší hotelový komplex necelých 60 m od 
menšej pieskovej pláže s drobnými kamienkami a čiastoč-
ne kamenitým vstupom do mora • v letovisku tiež známa 
široká piesková pláž • v jednom z najkrajších letovísk 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 seve-
rozápadne od hlavného mesta Zakynthos • cca 8 km od 
letiska

All inclusive plná penzia formou bufetu vr. roz-
lievaných nápojov miestnej výroby • 4x týždne tematická 
večera (talianska, mexická, grécka, BBQ; nutná rezervácia) 
• ľahké občerstvenie počas dňa (napr. sendviče, omelety, 
pizza, šaláty) • zmrzlina • nočné občerstvenie • vybrané 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby, káva 
a čaj



Zakynthos I Tsilivi
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Poloha: cca 150 m od malej pieskovej pláže (miesta-
mi kamienky a kamene) • známa dlhá piesková pláž leto-
viska Tsilivi dostupná pešo • cca 500 m od centra leto-
viska Tsilivi • budova so štúdiami Marietta priamo susedí 
s aparthotelom Planos Beach • cca 6 km od hlavného 
mesta • cca 8 km od letiska

164  I  Grécko/Zakynthos

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /

Vybavenie: trojpodlažná budova • malá recepcia a bar s posedením a TV 
• WiFi pripojenie vo verejných priestoroch (všeobecne v tejto oblasti nie je ideál-
ne) • v bare možnosť použitia laptopu • internetový kútik* • polpenzia v reštaurácii 
aparthotela Planos Beach (bufetové kontinentálne raňajky a večera formou jed-
noduchého bufetu) • bazén a terasa s lehátkami a slnečníkmi v aparthoteli Planos  
Beach • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky nie sú k dispozícii • nevhod-
ný pre hendikepovaných

Šport a relax: vodné športy*

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: detský bazén v susednom hoteli Planos Beach • detská postieľka*

* - služba za poplatok

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 a´la carte) • bar pri bazéne • sladkovodný bazén • detský 
bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky (vratná kaucia) 
• doktor na zavolanie* • 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 ihrisko • detská postieľka • detská stolička • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 169

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba

suita

/ /
/ / / / /

Zakynthos I Vassilikos
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Polpenzia
cenník str. 169

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

Polpenzia kontinentálne bufetové raňajky a 
večera formou jednoduchého bufetu v aparthoteli  
Planos Beach
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Poloha: cca 250 m od pieskovej pláže • cca 500 od 
centra obľúbeného letoviska Tsilivi s ponukou obchodíkov, 
taverien a barov • cca 400 m od hotela • cca 6 km od mesta 
Zakynthos • cca 10 km od letiska

166  I  Grécko/Zakynthos

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / / / /

Vybavenie: luxusný hotelový komplex so 120 izbami rôznych typov • vstupná 
hala s recepciou • výťah • WiFi pripojenie v celom areáli • TV miestnosť • hlavná 
bufetová reštaurácia Ambrosia • a´ la carte reštaurácia Neptune • Piano bar v lobby 
• Nectar bar pri bazéne • veľký sladkovodný bazén • vnútorný vyhrievaný bazén 
• lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • plážové osušky 
• doktor na zavolanie* • obchod s klenotmi • práčovňa* • konferenčné centrum* • 
parkovisko • vo večerných hodinách sú od pánov vyžadované dlhé nohavice

Šport a relax: spa & wellness centrum* ( jacuzzi, sauna, hamam, masáže, 
kozmetika, fitnes a i., vstup od 16 rokov) • biliard* • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: elegantné izby rôznych typov • individuálna klimatizácia • kú-
peľňa s vaňou/WC • fén • SAT/TV • DVD prehrávač • telefón • WiFi pripojenie • tre-
zor • minibar* • vybavenie na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa s výhľadom 
na bazén alebo do záhrady 

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

* - služba za poplatok

Vybavenie: 15 blokov 2poschodových budov zasadených do udržiavaného 
zeleného areálu • vstupná hala s recepciou • TV kútik • WiFi pripojenie v lobby • 
internetový kútik* • hlavná bufetová reštaurácia • 3 bary • snackbar • grécka a´la 
carte taverna • 2 vonkajšie sladkovodné bazény • detský bazén s vodnými atrak-
ciami • lehátka a slnečníky pri bazéne a pri mori pod hotelom • lehátka a slnečníky 
na pláži* • plážové osušky (vratná kaucia) • doktor* na zavolanie • práčovňa* • par-
kovisko • denné a večerné animačné programy pre deti a dospelých • nevhodný 
pre pohybovo hendikepovaných • vo večerných hodinách je vyžadovaný dress 
code (páni dlhé nohavice)

Šport a relax: spa centrum* • fitnes • aerobik • vodný aerobik • šípky • bi-
liard* • stolný tenis • tenisový kurt s osvetlením

Ubytovanie: 161 rôznych typov izieb • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/
TV • telefón • WiFi pripojenie* • minichladnička • trezor* • set na prípravu kávy a 
čaju • balkón alebo terasa • typy izieb: štandardná s výhľadom do záhrady alebo 
na more, rodinná s výhľadom do záhrady alebo na more a v 1. línii s výhľadom na 
more (niektoré so zasúvacími dverami)

Pre deti: detský bazén s vodnými atrakciami • detské ihrisko • miniklub pre 
deti 4-12 rokov • detská postieľka • vysoké detské stoličky v reštaurácii • detské 
menu • stráženie detí* (na vyžiadanie)

* - služba za poplatok

cenník str. 169

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /

Grécko/Zakynthos  I  167

 

All inclusive plná penzia formou bufetu • 
neskoré raňajky • možnosť obedového balíčka • popo-
ludňajšie občerstvenie (burgre, sendviče, hot dog, wa-
fle a i.) • nočné občerstvenie (slané a sladké koláče) • 
miestne rozlievané nealkoholické a alkoholické nápoje 
počas dňa (čapované pivo, víno, likéry, kokteily, voda, 
džúsy, káva, čaj, cappuccino, espresso, horúca čokolá-
da a i.)cenník str. 169

Poloha: skalnatý vstup do mora cez mólo priamo pod 
hotelom (bez pláže) • cca 300 m od pieskovo-kamienko-
vej pláže Amboula beach ocenenej Modrou vlajkou • areál 
postavený v kopci s krásnymi výhľadmi na tyrkysové more 
• cca 50 m autobusová zastávka • cca 1 km od dedinky 
Planos • cca 2 km od letoviska Tsilivi s aquaparkom • cca 7 
km od hlavného mesta • cca 9 km od letiska

Polpenzia

Zakynthos I TragakiZakynthos I Tragaki



7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 599 699 799 959 999 959 999 959 899 799

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 454,35 519,35 623,35 649,35 623,35 649,35 623,35 584,35 519,35

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

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

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

Počet nocí v štúdiu/apartmáne s all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

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

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 519,35 649,35 688,35 714,35 688,35 714,35 688,35 649,35 584,35

3. a 4. osoba na prístelke* 304,85 285,35 317,85 304,85 324,35 304,85 324,35 304,85 317,85 291,85

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 249 239 249 239 249 239 249 239 249 239

HOTEl MONTrEAl*** strana: 161

Termíny odletov z Bratislavy 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 499 529 559 599 599 699 699 699 699 699 699 699 659 599 559

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 343,85 363,35 389,35 389,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 428,35 389,35 363,35

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

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

HOTEl ADMIrAl TSIlIvI*** strana: 163

Termíny odletov z Bratislavy 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 štúdiu/apartmáne s all inclusive 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 499 559 599 699 799 799 859 859 859 859 859 859 699 659 599

zľava 35% do 15.01.2017* 324,35 363,35 389,35 454,35 519,35 519,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 558,35 454,35 428,35 389,35

3. a 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

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

168  I  Grécko/Zakynthos Grécko/Zakynthos  I  169

Cenníky - Zakynthos Cenníky - Zakynthos

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1329 1229 1549 1469 1599 1619 1779 1439 1409 1309

zľava 42% do 15.01.2017* 770,82 712,82 898,42 852,02 927,42 939,02 1031,82 834,62 817,22 759,22

3. osoba na prístelke* 579,42 538,82 666,42 637,42 689,62 695,42 765,02 625,82 614,22 567,82

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

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 409 389 459 449 479 479 519 439 429 409

HOTEl THE BAy***** strana: 165

Termíny odletov z Bratislavy 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 929 929 949 1099 1099 1099 1099 1179 1219 1219 1149 979 979 979 979

zľava 42% do 15.01.2017* 538,82 538,82 550,42 637,42 637,42 637,42 637,42 683,82 707,02 707,02 666,42 567,82 567,82 567,82 567,82

3. osoba na prístelke* 417,02 417,02 428,62 486,62 486,62 486,62 486,62 521,42 533,02 533,02 504,02 440,22 440,22 440,22 440,22

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

1. dieťa 6-12 rokov na prístelke 319 329 329 359 359 359 359 379 389 389 379 339 339 339 339

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1359 1249 1479 1419 1599 1599 1749 1609 1529 1389

zľava 40% do 15.01.2017* 815,40 749,40 887,40 851,40 959,40 959,40 1049,40 965,40 917,40 833,40

3. osoba na prístelke* 611,40 569,40 659,40 635,40 713,40 713,40 773,40 719,40 683,40 623,40

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

SENTIDO lOuIS PlAgOS BEAcH**** strana: 167

Termíny odletov z Bratislavy 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 949 949 959 1039 1039 1099 1099 1169 1199 1199 1199 1149 1039 1039 1039

zľava 40% do 15.01.2017* 569,40 569,40 575,40 623,40 623,40 659,40 659,40 701,40 719,40 719,40 719,40 689,40 623,40 623,40 623,40

3. osoba na prístelke* 437,40 437,40 443,40 479,40 479,40 503,40 503,40 533,40 539,40 539,40 539,40 521,40 479,40 479,40 479,40

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

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 5 rokov • povinné letiskové a bezpečnostné 

poplatky 100 EUR/dieťa 2-5 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 319 299 399 399 449 429 449 429 399 309

zľava 35% do 15.01.2017* 207,35 194,35 259,35 259,35 291,85 278,85 291,85 278,85 259,35 200,85

3. osoba na prístelke* 64,35 64,35 90,35 90,35 109,85 109,85 109,85 109,85 90,35 64,35

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

ŠTúDIá KOzANOS**+ strana: 160

Termíny odletov z Bratislavy 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 štúdiu bez stravy 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 249 249 259 309 309 349 349 349 349 349 349 349 309 299 259

zľava 35% do 15.01.2017* 161,85 161,85 168,35 200,85 200,85 226,85 226,85 226,85 226,85 226,85 226,85 226,85 200,85 194,35 168,35

3. osoba na prístelke* 70,85 70,85 70,85 96,85 96,85 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 90,35 90,35 70,85

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

HOTEl zANTE MArIS**** strana: 162

Termíny odletov z Bratislavy 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 699 799 899 999 999 999 1099 1099 1099 1099 1099 1099 999 899 799

zľava 35% do 15.01.2017* 454,35 519,35 584,35 649,35 649,35 649,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 649,35 584,35 519,35

3. osoba na prístelke* 421,85 434,85 441,35 447,85 447,85 447,85 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35 447,85 441,35 434,85

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

1. dieťa 7-12 rokov na prístelke 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1579 1459 1789 1689 1829 1819 1999 1599 1629 1499

zľava 39% do 15.01.2017* 963,19 889,99 1091,29 1030,29 1115,69 1109,59 1219,39 975,39 993,69 914,39

3. osoba na prístelke* 713,09 664,29 804,59 761,89 822,89 816,79 896,09 725,29 737,49 682,59

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 419 399 459 439 469 469 499 429 429 409

THE lESANTE luxury HOTEl & SPA***** strana: 166

Termíny odletov z Bratislavy 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 deluxe s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1089 1089 1109 1249 1249 1249 1249 1319 1349 1349 1249 1119 1119 1119 1119

zľava 39% do 15.01.2017* 664,29 664,29 676,49 761,89 761,89 761,89 761,89 804,59 822,89 822,89 761,89 682,59 682,59 682,59 682,59

3. osoba na prístelke* 505,69 505,69 517,89 572,79 572,79 572,79 572,79 609,39 621,59 621,59 578,89 517,89 517,89 517,89 517,89

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 329 329 339 359 359 359 359 379 379 379 369 339 339 339 339

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

ŠTúDIá MArIETTA*** strana: 164

Termíny odletov z Bratislavy na 10/11 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
08.06. 19.06. 29.06. 10.07. 20.07. 31.07. 10.08. 21.08. 31.08. 11.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 399 459 499 599 699 659 699 659 599 499

zľava 35% do 15.01.2017* 259,35 298,35 324,35 389,35 454,35 428,35 454,35 428,35 389,35 324,35

3. osoba na prístelke* 259,35 298,35 324,35 330,85 363,35 337,35 363,35 337,35 356,85 317,85

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

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€



You  
   must have:
Stavte na istotu! 
Darček v podobe 
chutnej maškrty 
nikdy neomrzí. 
Výborné sú tra-
dičné sladkosti 
– tzv. loukoumi 
rôznych farieb a 
chutí. Zaujímavým pro-
duktom Cypru je spracovaný 
Rohovník obyčajný využívaný v kozmetike, ale aj potravinár-
stve v podobe múky pre celiatikov. Obľúbenými spomienko-
vými predmetmi sú čipky, výšivky s charakteristickými vzormi 
alebo cyperská pýcha – ručne spracované medené riady.

Výletné 
       emócie:
Aj Vy patríte k neúnavným dovolenkovým bádateľom? Cyprus 
ponúka širokú paletu aktivít z ktorej si zaručene vyberiete. Ro-
diny s deťmi ocenia spestrenie dovolenkových chvíľ v Paphos 
Aphrodite Water Park. Na kultúrne zameraných turistov čakajú 
„Hrobky kráľov“ alebo archeologický areál „mozaiky“ s nevy-
čísliteľnou hodnotou. To všetko v meste Paphos, ktoré je na 
zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Atmosféru minulos-
ti Vám priblíži archeologická lokalita Kourion so zachovaným 
amfiteátrom, Afroditine skaly s legendou o zrodení bohyne 
Afrodity. Vraky lodí ležiace na dne mora so svojími tajomstvami 
a bohatý podmorský život vytvárajú výborné podmienky pre 
nadšencov potápania.

Noc je ešte mladá:  
Vychytené letoviská ako je Ayia Napa naplno ožívajú až po západe slnka. 
Ak chcete držať krok a nezaspať tie najlepšie momenty dovolenkovej atmo-
sféry, odporúčame zvážiť popoludňajšiu siestu. Večerné výjazdy za zábavou 
môžete začať folklórnymi večermi v súzvuku vidieckych melódii v miestnych 
tavernách. Radi spievate? Karaoke bude pre Vás to pravé orechové! Ak 
patríte medzi nadšencov nočného života a bujarej zábavy nemôžete vyne-
chať návštevu najvychytenejších tanečných klubov, ktoré majú otvorené až 
do skorých ranných hodín. V Senior Frog´s alebo Castle Club (Ayia Napa) to 
jednoducho žije! 

Nákupná 
       horúčka:
Možností nakupovania je skutočne veľa. Od malých ob-
chodníkov, cez tržnice po veľké obchodné centrá. Do 
pozornosti by sme Vám radi dali niečo extra - centrálny 
mestský trh v Limassole, ktorý má úctyhodných 3000 m².  
V súčasnosti ide o pamiatkovo chránenú budovu.

Ešte niečo 
     na záver:
Za povestný hotspot 
hviezd môžeme považo-
vať mesto Limassol, kto-
ré pravidelne navštevuje 
Mariah Carey. Shakira a 
George Michael si čarov-
ný ostrov Cyprus zamilo-
vali natoľko, že si kupili 
vlastné vily v blízkosti 
mesta Paphos. Rozmanitý 
podmorský svet, ukrýva-
júci vraky a staré artefak-
ty, má dnes už v malíčku 
britský princ Harry. 

Coffee 
       time:
Keď na kávu, tak jedine do Coffe 
Island (Ayia Napa). V podniku Di 
Capilla Seaside Stories (Protaras) 
zaručene nezostanete len pri ká-
vičke. Panoramatický výhľad na 
more si pýta dlhšie posedenie pri 
chutných snack-och alebo chu-
ťovkách z darov mora. Na výborné 
sladké dobroty sa nechajte naho-
voriť v Patisserie (Protaras). .

Váhate kam pôjdete toto leto „chytať“ bronz? Prijmite pozvanie na Afroditin ostrov lásky opradený mnohými legendami. Južná, Gréc-

ka časť ostrova s hlavným mestom Nikózia otvára svoje brány všetkým nadšencom krásnych pláži, teplého mora a histórie. Určite 

nesklame ani milovníkov dobrého vína a pestrého nočného života.  K najznámejším strediskám bez pochýb patria Ayia Napa, kde o 

zábavu nie je nikdy núdza, Protaras v znamení veterných mlynov a ovocných sadov, Limassol s mešitou a malým hradom a tiež hlavné 

mesto s obdivuhodne zachovanými hradbami. Stačí si už len vybrať! 

    CYPRUS
JUŽNÝ
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Jedlo

Nákupy

EmócieCoffee Zábava

Tradícia musí byť: 
Každý vášnivý cestovateľ by mal mať 
v programe ochutnávku skutočnej 
cyperskej špeciality – Halloumi. 
Omamná vôňa tohto grilované-
ho, ručne vyrábaného syra s 
pridaním mäty piepornej isto 
ulahodí aj náročným jazýč-
kom. Ďalšou vyhľadávanou 
špecialitou je cyperský med – 
loukoumi, vyrábaný v Georski-
pou u Pafu. Kúpiť ho je možné 
takmer po celom ostrove. 

Balzam 
         na dušu:
Mimoriadne atraktívne! Aj takto by sa dalo opísať 
pobrežie Cypru s nádhernými rozmanitými plážami 
a priezračnou vodou. Najvychytenejšie strediská s 
dlhými pieskovými plážami sa nachádzajú prevaž-
ne na východnom pobreží. Ocenením Modrá vlajka 
sa môže popýšiť až 18 pláži, medzi najznámejšie 
patrí Glyki Nero Beach alebo Nissi Beach s bielym 
pieskom, plytkou vodou a skvelými službami. Menej 
rušnou je pláž Makronissos, cca 5 km vzdialená od 
letoviska Ayia Napa. Vyhľadávaným cieľom oddy-
chu rodín s deťmi je aj pláž s príznačným názvom 
Fig tree bay (Protaras). Oddych

Láska ide 
      cez žalúdok: 
Počuli ste už o „Meze“? Ak nie, pripravte si dostatok miesta v žalúdku na jedinečný spôsob stolovania. Rádovo na 20 – 30 tanieroch Vám celovečer-
né menu spestria všetky tradičné cyperské dobroty. K dobrému tráveniu dopomôžu zdravé cyperské vína (Commandaria) či národný nápoj Brandy 
Sour. Gurmáni majte sa na pozore! V Glasshouse Lounge Restaurant (Ayia Napa) Vám v štýlovej reštaurácii naservírujú delikatesy hodné umeleckého 
diela. Jednou z najznámejších reštaurácii tejto oblasti je Sage Restaurant & Wine Bar, ktorú odporúčame aj my. Hesla „jedlo musí aj vyzerať“ sa držia 
v reštauráciach La Cultura Del Gusto a Mojito Bar & Grill (Protaras).

Suvenír
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Vybavenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie • lobby bar • snack bar 
pri bazéne • reštaurácia • 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: menšia posilňovňa • tenis • jacuzzi* • biliard* • osvetlenie teni-
sových kurtov a požičanie vybavenia* • vodné športy na pláži a potápanie* • služby 
SPA & wellness centra v susednom hoteli Sunrise Perl*

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
 
Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka

* - služba za poplatok

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

cenník str. 177

Poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora • v centre letoviska Protaras • nad hotelom 
promenáda s obchodíkmi, kaviarňami a reštauráciami • cca 
55 km od letiska Larnaca

južný Cyprus I Protaras
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MOŽNOSTI OBSADENIA
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štandardná izba
rodinná izba
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • v malej zátoke 
(na dne mora miestami kamenné platne) • v pokojnej časti 
letoviska Protaras - v oblasti Pernera • cca 3 km od cen-
tra Protarasu • cca 5 km od Paralimini • v okolí obchodíky, 
reštaurácie, taverny • v blízkosti hotela zástavka miestne-
ho autobusu • cca 60 km od letiska Larnaca

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • bar • reštaurácia s terasou • bar pri 
pláži • a´la carte reštaurácia pri pláži • TV miestnosť • vonkajší bazén • lehátka a 
slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži* • vnútorný bazén • WiFi pripo-
jenie • konferenčná miestnosť* • minimarket • obchodík so suvenírmi • animačné 
programy

Šport a relax: kadernícke a kozmetické služby* • wellness centrum* (sauna, 
jacuzzi, masáže)*• vodné športy na pláži* • potápačské centrum* • tenis • fitnes • 
squash* • biliard* • stolný tenis • zumba • jóga • šípky

Ubytovanie: moderne zariadené štandardné izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • kúpeľňa/WC • fén • klimatizácia • SAT/TV • trezor* • minichladnička – 
minibar* • set na prípravu kávy/čaju • väčšina izieb s balkónom/terasou a výhľadom 
do záhrady

Pre deti: detský bazén • detská postieľka • detské ihrisko • opatrovanie detí* 

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

* - služba za poplatok

cenník str. 177

/ / /

južný Cyprus I Protaras

All inclusive plná penzia formou bufetu vrátane 
miestnych nápojov • ľahké občerstvenie v priebehu dňa 
(kombinácia studených a teplých jedál) • zmrzlina • popo-
ludňajšia káva/čaj • vybrané rozlievané miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje (voda, malinovky, filtrovaná ale-
bo instantná káva, čaj, pivo, víno, vybrané druhy tvrdého 
alkoholu a miešaných nápojov) 10.00-24.00 hod.

južný Cyprus  I  173172  I  južný Cyprus
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Vybavenie: dvojpodlažná budova v stredomorskom štýle • vstupná hala s non-
stop recepciou • WiFi pripojenie* • konferenčná miestnosť • salónik • reštaurácia • 
bar pri bazéne • sladkovodný bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a 
slnečníky na pláži* • pranie bielizne* • žehlenie bielizne* • hotelové parkovisko • auto 
požičovňa* • animačné programy • večerné animačné programy pre dospelých

Šport a relax: sauna • masáže* • fitnes • stolný tenis • tenis • vodné športy* •

Ubytovanie: spolu 136 izieb s maximálnym obsadením 224 lôžok • klimatizácia 
• spálňa s manželskou posteľou alebo oddelenými lôžkami • obývacia časť • vybavený 
kuchynský kútik s varnou doskou, rúrou a mikrovlnnou rúrou • kúpeľňa/WC • fén • SAT/
LCD TV • WiFi pripojenie* • telefón • medzinárodná elektrická zásuvka 220/240 voltov 
• digitálny trezor • minichladnička* • set na prípravu kávy a čaju* • balkón s výhľadom 
do hotelovej záhrady alebo na ulicu
 
Pre deti: samostatný detský bazén • detské ihrisko • detský klub • 2x týždenne 
detské animačné programy • opatrovanie detí* (na vyžiadanie) • detská postieľka

* - služba za poplatok

 
Polpenzia formou bufetu, (na požiadanie je mož-
né večeru vymeniť za obed), za príplatok all inclusive: 
plná penzia formou bufetu • občerstvenie počas dňa • 
neobmedzene miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje 10.00-24.00 hod. • zmrzlina • káva, čaj

cenník str. 177

Poloha: cca 400 m od pieskovej pláže Landa • cca 50 
m od stanoviska taxi • cca 400 m od supermarketov, barov 
a reštaurácií • cca 8 km od centra mesta Ayia Napa s dis-
kotékami a nočným životom • cca 8 km od kláštora Ayia 
Napa • cca 15 km od Waterworld Waterpark • cca 58 km 
od letiska Larnaca

južný Cyprus I Ayia Napa
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MOŽNOSTI OBSADENIA
 

/
štúdio štandard

apartmán štandard

/ /
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži (na dne mora sú 
miestami kamenné platne) • cca 400 m od najbližších ob-
chodíkov, taverien, reštaurácií a kaviarní • cca 500 m od 
autobusovej zástavky (spojenie do aquaparku a okolitých 
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 • in-
ternetový kútik* • reštaurácia s terasou • bar • 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 pro-
cedúry) • fitnes • biliard* • videohry* • stolný tenis • volejbal • požičovňa 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, 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. 177

Polpenzia formou bufetu; za príplatok all inclusi-
ve: plná penzia formou bufetu vrátane nápojov • ľahké ob-
čerstvenie počas dňa • zmrzlina pre deti • popoludňajšia 
káva a zákusky • rozlievané miestne nealkoholické a alko-
holické nápoje (voda, limonády, filtrovaná alebo instantná 
káva, čaj, pivo, víno, vybrané druhy alkoholu a miešaných 
nápojov) 10.00-24.00 hod.

174  I  južný Cyprus

/ /

južný Cyprus I Ayia Napa



južný Cyprus I Larnaca

Vybavenie: komplet zrekonštruovaná 7poschodová budova • vstupná hala s 
recepciou • bar • niekoľko reštaurácií s výbornou miestnou aj zahraničnou kuchy-
ňou • WiFi pripojenie* • TV miestnosť • konferenčná sála • minimarket a obchod 
so suvenírmi • snack bar • veľký členitý bazén • bar pri bazéne • vnútorný bazén 
• lehátka a slnečníky pri bazéne • lehátka a slnečníky na pláži • v hlavnej sezóne 
hotel organizuje občasné večerné animačné programy 

Šport a relax: tenisový kurt • osvetlenie a prenájom rakiet* • posilňovňa • 
stolný tenis • plážový volejbal • sauna* • masáže* • biliard* • vodné športy a potá-
panie*

Ubytovanie: štýlovo zariadené izby s individuálne ovládateľnou klimatizá-
ciou • kúpeľňa/WC • fén • TV/SAT • trezor • varná kanvica •  balkón alebo terasa • 
minibar* • WiFi pripojenie* • na vyžiadanie ďalšie typy ubytovania*

Pre deti: detský bazén • detské ihrisko • detský mini klub • šmykľavky •detská 
postieľka

* - služba za poplatok

cenník str. 177
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Poloha: hotel v krásnej záhrade • v pokojnej turistickej 
zóne Dhekelia patriacej k Larnaca •  cca 10 km od centra 
Larnaca • cca 15 km od medzinárodného letiska Larnaca

Polpenzia formou bufetu, za príplatok plná pen-
zia alebo all inclusive, • all inclusive: plná penzia formou 
bufetu • snack bar 11.00-11.30 hod. a 15.30-16.00 hod. • 
vybrané roz lievané nealkoholické a alkoholické nápoje 
10.00-24.00 hod. v hotelom určených baroch a reštaurá-
ciách

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

176  I  južný Cyprus

CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: lleteckú dopravu Bratislava - Larnaca - 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 210 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

Cenníky - južný Cyprus

južný Cyprus  I  177

7 
nocí

TSOkkOS PArADISE VIllAgE**** strana: 175

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09.

Počet nocí v štúdiu s polpenziou 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 679 679 689 709 709 749 799 799 799 799 799 759 709 709 709

zľava 35% do 15.01.2017* 441,35 441,35 447,85 460,85 460,85 486,85 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 460,85 460,85 460,85

3. osoba na prístelke* 382,85 382,85 389,35 402,35 402,35 415,35 441,35 441,35 441,35 441,35 441,35 421,85 402,35 402,35 402,35

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

príplatok za all inclusive - dospelý 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

ZĽAVA>>

7 
nocí

SuNrISE BEAch hOTEl****+ strana: 173

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09.

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 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1169 1209 1209 1209

zľava 35% do 15.01.2017* 733,85 733,85 733,85 733,85 733,85 733,85 733,85 733,85 733,85 733,85 733,85 759,85 785,85 785,85 785,85

3. osoba na prístelke* 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 473,85 486,85 499,85 499,85 499,85

1. dieťa 2-13 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 2-13 rokov zadarmo

ZĽAVA>>

7 
nocí

ASTErIAS BEAch hOTEl****+ strana: 174

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09.

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 899 899 939 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1019 1009 1009 1009

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 584,35 610,35 668,85 668,85 668,85 668,85 668,85 668,85 668,85 668,85 662,35 655,85 655,85 655,85

3. osoba na prístelke* 506,35 506,35 525,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 571,35 564,85 564,85 564,85

1. dieťa 2-12 rokov na prístelke 289 289 309 319 319 319 319 319 319 319 319 319 309 309 309

príplatok za all inclusive - dospelý 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

príplatok za all inclusive plus - dospelý 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

príplatok za all inclusive plus - dieťa 2-12 rokov 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

PErNErA BEAch hOTEl**** strana: 172

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09.

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 799 899 1059 1159 1159 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1099 999 899

zľava 35% do 15.01.2017* 519,35 584,35 688,35 753,35 753,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 779,35 714,35 649,35 584,35

3. osoba na prístelke* 538,85 545,35 558,35 571,35 616,85 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 623,35 603,85 597,35 584,35 577,85

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 399 399 399 399 439 439 439 439 439 439 439 429 429 429 429

ThE gOlDEN BAy BEAch hOTEl***** strana: 176

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09.

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 879 879 879 879 889 939 939 939 939 939 939 909 909 909 909

zľava 35% do 15.01.2017* 571,35 571,35 571,35 571,35 577,85 610,35 610,35 610,35 610,35 610,35 610,35 590,85 590,85 590,85 590,85

3. osoba na prístelke* 460,85 460,85 460,85 460,85 467,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 480,35 480,35 480,35 473,85

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 zadarmo

príplatok za all inclusive - dospelý 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

príplatok za all inclusive - dieťa 2-12 rokov zadarmo

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€



You  
   must have:
Egejská riviéra je priam 
stvorená pre nákupných 
maniakov. O darčeky pre 
najbližších budete mať raz 
dva postarané. Obzvlášť upriam-
te pozornosť na Kusadasi, kde to 
naozaj ožíva farbami ozdobných kober-
cov, rôznymi značkami odevov, skvelými sladkosťami, hodvábnymi šatkami 
a hlavne dobrými cenami. Borovicový med s výnimočnou kvalitou pochá-
dzajúci z oblasti Marmaris Vám zaručene pripomenie príjemné dovolenkové 
chvíle. Na pozore sa majte pri kupovaní starožitností! Staršie ako 100 rokov 
podliehajú prísnym pravidlám až zákazu vývozu.

Výletné emócie:
Ako urobiť dovolenku ešte zaujímavejšou? Jednoducho! 
Pre tých s túlavými topánkami staviame na istotu výbe-
rom bezpochyby najväčších lákadiel oblasti. Svoje brány 
do sveta detského smiechu a radosti z vodných atrakcii 
otvára jeden z najväčších aquaparkov Adaland. Medzi naj-
atraktívnejšie turistické ciele patrí najpôsobivejšie antické 
mesto celého Turecka - Efez, pútnické miesto ukrývajúce 
dom Panny Márie s miestnym múrom nárekov a liečivou 
vodou, či veľkolepý Apolónov chrám, ktorý v skutočnosti 
nebol nikdy dokončený. Plavba po Dalyanskej delte s náv-
števou úchvatnej pláže Iztuzu bude patriť k zapamätateľ-
ným momentom Vašej dovolenky!

Noc je ešte mladá:  
Tak toto musíte zažiť! Určite sa vyberte do Halikarnas The Club T, kde za noc 
návštevnosť stúpne až cez 5 000 ľudí. Prvotriedna úroveň, zvučné mená, vodné 
párty, efekty so špeciálnymi show Vám zabezpečia výnimočné momenty a silné 
emócie. V súčasnosti je klub radený k svetovej špičke. Ostatné letoviská ako Iz-
mir, Marmaris či Kusadasi  rovnako príjemne prekvapia prekypujúcich večerným 
životom.

Nákupná 
         horúčka:
Ten, kto bol už v Turecku nám dá určite za pravdu, že je veľ-
mi ľahké podľahnúť nákupnej horúčke. Mnohoraké tovary a 
šikovní obchodníci Vás budú vábiť do svojich obchodíkov. 
Bazáre so sebou prinášajú atmosféru skutočného orientu 
hýriaceho farbami, vôňami a základným pravidlom ZJEDNÁ-
VANIA! Bez tejto hry obchodníka s kupujúcim by to jedno-
ducho nemalo svoje čaro. Spokojnosť bude určite na oboch 
stranách. Vo väčších mestách bývajú bazáre denne, v leto-
viskách a menších mestách raz týždenne. Podľahnete aj vy?  

Ešte niečo 
     na záver:
K najkrajším zálivom sve-
ta patrí aj ten Bodrumský, 
do ktorého ročne zavíta rad 
vzácnych návštevníkov užiť si 
svoju „inkognito“ dovolenku. 
Častejšie skloňovaným poj-
mom v celebritnej spoločnosti 
sa stal hlavne vďaka svojmu 
bohatému nočnému životu, 
ktorý hviezdy a hviezdičky tak 
veľmi radi vyhľadávajú.

Jedlo

Tradícia

NákupySuvenír

Emócie

Zábava

Tradícia  
musí byť: 
Explózia chutí! Áno, aj takto 
by sa dali zhrnúť všetky 
dobroty pochádzajúce z 
dielne šikovných kuchárov 

a cukrárov. Gastronomickou 
hviezdou, dnes už celosvetovo 

známou je jogurt. Práve ten turecký 
je najkvalitnejší na svete. Pocitom šťastia 

Vás naplní chuť pravého Tureckého medu alebo 
úžasná baklava. Počuli ste už o Dondurme? Že nie? V tom prípade túto 
legendárnu maškrtu musíte zaručene ochutnať. Ide o zmrzlinu z výťažkov 
divých orchideí, kozieho mlieka a prírodných živíc. Konzistencia je pre-
kvapivo veľmi tuhá. Veľmi rozšírenými sú občerstvenia s döner kebabom 
(grilovaným mäsom so zeleninou v pita chlebíku). Pre utíšenie smädu si 
doprajte najrozšírenejšie turecké pivá Efes alebo Tekel Biras. 

Balzam na dušu:
Rozmanitosť. Tú ponúka celé Egejské pobrežie od neuveriteľne jemných pieskových pláži zálivov, po kamienkové krištáľovo čisté pláže s dych 
berúcimi útesmi. Pláže zväčša lemujú borovicové porasty dotvárajúce krásne scenérie a výnimočné prostredie. Nádherne zafarbeným kleno-
tom v snúbení s priezračnou vodou na Vás čaká pláž Oludeniz nachádzajúca sa cca 200 km západne od Antalye. Dovolenkujúcich tu zaujme 
výber zo širokej palety športového vyžitia vrátane paraglidingu. Za jednu z najväčších pláži Turecka je považovaná pláž Patara s chráneným 
územím pre korytnačky caretta caretta, ktorá jednoznačne stojí za zmienku.

Oddych

Láska ide 
      cez žalúdok: 
Pravú tureckú atmosféru s veľkými porciami jedla, 
hudobnými číslami a brušnými tanečnicami si vychut-
náte v Planet Yucca Restaurant v Kusadasi rovnako 
ako aj v najnavštevovanejšej Golden Boys Restau-
rant. Letovisko Didim má tiež svojho jednoznačného 
favorita, ktorým sa stal Ikbal´s Restaurant & Bar.
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Neopozeraná, jedinečná, na históriu bohatá. Aj takáto je riviéra ponúkajúca  najkrajšie večerné divadlá zapadajúceho slnka, ktoré sú 

skutočnou pastvou pre oči. Zmes kultúr miešajúcich sa po celé stáročia v oblasti Egejskej riviéry za sebou zanechali jedinečné bohat-

stvo zhmotnené do množstva pamiatok čakajúcich na prebádanie.  „Turecké St. Tropez“ – aj pod touto prezývkou sa hrdo prezentuje 

Bodrum v západnej časti krajiny obráteného polmesiaca. Živosťou, nádhernými čistými plážami, členitým terénom s množstvom zele-

ne zaručene splní všetky cestovateľské túžby.

EGEJSKÁ
        RIVIÉRA

Coffee 
       time:
Čo sa už dá pokaziť na „turkovi“? Všetko! Toho pravého s presnou alchýmiou prípravy si 
nechajte pripraviť z pravej tureckej kávy pomletej na prach a špeciálne varenej v džezve. 
V každom letovisku nájdete odborníkov na to vzatých. Ak sa vydáte poznávať Didim určite 
zavítajte do David People Coffee & Food, kde Vás obslúži priateľský personál. Rovnako vy-
hľadávanou je aj príjemná kaviarnička Coffee Mania v letovisku Kusadasi. 

Coffee



Egejská riviéra I Didim - Akbuk

Vybavenie: priestranná hotelová hala s recepciou • lobby s barom • WiFi 
pripojenie • hlavná hotelová reštaurácia • snack reštaurácia • patisserie • 6 barov • 
4 a‘la carte reštaurácie (turecká, seafood, medzinárodná, talianska) • hlavný bazén 
• bazén pri izbách lake house • detský bazén • vnútorný bazén • aquapark so 7 
toboganmi • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • herňa s 
playstation* • internetová kaviareň* • animačné a športové programy pre všetky 
vekové kategórie

Šport a relax: spa* • procedúry a masáže* • turecké kúpele • sauna • 4 
tenisové kurty (osvetlenie tenisových kurtov*) • minigolf • futbal • volejbal • biliard* 
• vodné športy na pláži*

Ubytovanie: moderne zariadené izby • klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • 
SAT/TV • telefón • trezor • minibar (denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi a 
pivom) • zariadenie na prípravu kávy a čaju • balkón • 3 druhy izieb: 1. izba deluxe s 
výhľadom na more v hlavnej budove, 2. izba sunset terrace house v záhrade blížko 
pláže, nízke prízemné bungalovy s terasou s priamym vstupom do záhrady • na vy-
žiadanie izby lake house v budovách okolo bazéna, s priamym vstupom do bazéna 
alebo s výhľadom do záhrady a spoločnou terasou pre niekoľko izieb*   

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

* - služba za poplatok

cenník str. 186

Pre deti: detský klub Firáčik (cca 30.06.-30.08.2017) • 
detské ihrisko • minikluby • programy pre deti • aquapark 
• opatrovanie detí*
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži v zálive • ideálny 
východiskový bod pre výlety za históriou (Apollónov chrám, 
Efez, Priene) • cca 3 km od letoviska Didim • tichšie okolie 
hotela • cca 10 minút jazdy od moderného prístavu s butik-
mi a reštauráciami • cca 2,5 hod. od letiska v Izmire

Ultra all inclusive plná penzia formou 
bufetu • neskoré raňajky • polnočná polievka a občer-
stvenie • snack a občerstvenie: sendviče, pizza, pita, 
cestoviny, šaláty, dezerty • patisserie: koláče, torty, cuk-
rovinky • zmrzlina • káva a čaj • neobmedzená konzu-
mácia nealkoholických a alkoholických nápojov 24 hodín 
denne podľa otváracej doby barov • miestne a vybrané 
dovozové nápoje • 1x návšteva a ´la carte reštaurácie • 
čerstvé džúsy*

MOŽNOSTI OBSADENIA
izby deluxe v hlavnej budove

sunset terrace

sunset terrace child friendly
(zvýhodnené ceny pre 2. dieťa)

/ / / /
/ / / /
/ /
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Poloha: priamo pri širokej pieskovej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora • cca 8 km od centra 
letoviska Kusadasi • cca 70 km od letiska v Izmire

Vybavenie: rozľahlý hotelový areál • 2-3poschodové budovy umiestnené vo 
veľkej záhrade • hotel rozdelený na dve časti: hlavná budova a areál (WORLD) 
a klubové budovy (CLUB) • vstupná hala s recepciou • internetový kútik* • WiFi 
pripojenie* • 2 hlavné reštaurácie • 5 a‘la carte reštaurácií • niekoľko barov (lobby 
bar, Atrium Bar, Flamingo, Carribean, Fontana, Atlantis plážový bar, bar pri bazéne, 
bowling bar) • 4 bazény v hotelovom areáli • lehátka a slnečníky pri bazéne a na 
pláži • plážové osušky • vnútorný bazén • konferenčná miestnosť • obchody • den-
né a večerné animačné programy

Šport a relax: veľký aquapark (nápoje a občerstvenie v aquaparku a v 
reštaurácii Pirates steak House*) • masáže* • bowling* • biliard* • tenisové kurty • 
fitnes • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • minigolf • sauna • šípky • vodné 
športy na pláži*

Ubytovanie: izby v hlavnej budove alebo v klubovej časti • klimatizácia • 
kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • WiFi pripojenie* • trezor • minibar* • set na 
prípravu kávy a čaju • balkón • základné typy izieb: club štandard v klubovej časti, 
world*, superior* a rodinné izby*

Pre deti: detské ihrisko • programy pre deti • miniklub • detský bufet v reštau-
rácii • detské ihrisko • detské bazény

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

* - služba za poplatok

cenník str. 186

All inclusive plná penzia formou bufetu • ne-
skoré raňajky • občerstvenie formou snacku • zmrzlina • 
nočná polievka • 1x za pobyt možnosť návštevy a‘la carte 
reštaurácie Flamingo (seafood, ryby, turecká a talianska 
kuchyňa) alebo Mandarine (čínska kuchyňa) • neobme-
dzená konzumácia nealkoholických a alkoholických nápo-
jov miestnej výroby 24 hodín denne podľa otváracej doby 
jednotlivých barov

182  I  Turecko/Egejská riviéra
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Vybavenie: recepcia • WiFi pripojenie • TV miestnosť • hlavná reštaurácia • 
3 a`la carte reštaurácie (talianska, turecká, rybia) • kaviareň a cukráreň • 5 barov 
(bar pri bazéne, The North Bar, snackbar, lunch bar a disko bar) • hlavný bazén • 
detský bazén • menší aquapark (3 tobogany) • lehátka a slnečníky pri bazéne a na 
pláži • plážové osušky • konferenčná miestnosť • minimarket • animačné programy 
• večerná show

Šport a relax: spa centrum* • tenis (osvetlenie tenisového kurtu*) • sauna • 
fitnes • hammam • tenis • šípky • stolný tenis • plážový volejbal • vodné športy na 
pláži*

Ubytovanie: moderne zariadené izby • klimatizácia • WiFi pripojenie • kúpeľ-
ňa/WC • fén • SAT/TV • telefón • minibar (doplnený len vodou) • trezor • zariadenie 
na prípravu kávy/čaju • balkón • club rodinná izba (2 oddelené izby, spoločná kú-
peľňa)

Pre deti: detský bazén • tobogany • detské ihrisko • detské menu

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

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ /
/ / / / /

 

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu • neskoré raňajky • nočná polievka • nočný snack • 
popoludňajšie občerstvenie formou snacku • popoludňaj-
šia káva/čaj • zákusky • zmrzlina • neobmedzená konzu-
mácia nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby podľa otváracej doby jednotlivých barov • bar pri 
bazéne 24 hodín denne • 1x za pobyt možnosť večere v 
a`la carte reštaurácii (nutná rezervácia)cenník str. 187

Poloha: priamo pri pieskovej pláži s pozvoľným vstu-
pom do vody • uprostred zelene • pláž vhodná aj pre veľmi 
malé deti alebo neplavcov • cca 10 km od centra mesta 
Didim • cca 125 km od letiska v Izmire

Turecko/Egejská riviéra  I  183

Egejská riviéra I Kusadasi Egejská riviéra I Didim - Akbuk

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. v klub. časti club izba

club rodinná izba

/ /
rodinná izba v klub. časti

izba v časti world

rodinná izba v časti world

/ / / /
/ /
/ / / /
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži • vstup do mora 
možný aj z móla • na okraji letoviska • cca 5 km od historic-
kého centra • cca 125 km od letiska v Izmire

Vybavenie: vstupná hala s recepciou • WiFi pripojenie • hlavná reštaurácia • 
bary • 5 a´la carte reštaurácii (rybia, talianska, mexická, turecká, ázijská) • 2 bazény 
• tobogany • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • animačné 
programy

Šport a relax: spa centrum* • šípky • plážový volejbal • fitnes • tenis (osvetle-
nie tenisového kurtu*) • aerobik • stolný tenis • motorizované vodné športy*

Ubytovanie: hlavná budova a niekoľko menších blokov • klimatizácia • kú-
peľňa/WC • fén • SAT/TV • WiFi pripojenie • minibar (doplnený len vodou) • zaria-
denie na prípravu kávy/čaju • trezor • balkón/terasa • typy izieb: štandardná izba 
v hlavnej budove, club štandardná izba, club junior suita a club rodinná izba vo 
vedľajších nižších budovách

Pre deti: detský bazén • bazén s toboganmi • detské ihrisko

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

* - služba za poplatok

cenník str. 187

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu • neskoré raňajky • popoludňajšie občerstvenie (snac-
ky, káva/čaj, zákusky) • zmrzlina • polnočné občerstvenie a 
polievka • miestne rozlievané nealkoholické a alkoholické 
nápoje 24 hodín denne • 1x za pobyt vstup do a`la carte 
reštaurácie (nutná rezervácia)

184  I  Turecko/Egejská riviéra
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Vybavenie: hotelová hala s recepciou a lobby • WiFi pripojenie • hlavná 
reštaurácia • 3 a`la carte reštaurácie (turecká, talianska, rybia) • snackbar • bar pri 
bazéne • bar na pláži • hlavný bazén • relaxačný bazén • bazén s toboganmi • 
lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky (kaucia) • minimarket • 
animačné programy

Šport a relax: spa centrum* • masáže* • plážový volejbal • minigolf • fitnes • 
stolný tenis • tenis (osvetlenie tenisových kurtov*) • biliard* • vodné športy na pláži*

Ubytovanie: izby v 1-2poschodových menších budovách v záhrade • klimati-
zácia • WiFi pripojenie • kúpeľňa/WC • fén • minibar (doplnený len  vodou) • trezor • 
SAT/TV • zariadenie na prípravu kávy/čaju • typy izieb: štandardná izba na prízemí, 
na vyžiadanie rodinná izba na poschodí (prístelky na poschodí, ku ktorému vedie 
schodisko - formou duplexu, balkón)

Pre deti: detské ihrisko • detský bazén • miniklub • tobogany

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

* - služba za poplatok

 

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu • neskoré raňajky • nočná polievka • nočný snack • 
občerstvenie v snackbare • popoludňajšia káva, čaj a 
zákusky • zmrzlina • neobmedzená konzumácia nealko-
holických a alkoholických nápojov miestnej výroby podľa 
otváracej doby jednotlivých barov • 1x za pobyt možnosť 
večere v a`la carte reštaurácii 
(nutná rezervácia)cenník str. 187

Poloha: priamo pri pieskovej pláži • v pokojnej časti 
letoviska Akbuk • cca 2 km od centra • cca 130 km od 
letiska v Izmire

Turecko/Egejská riviéra  I  185

Egejská riviéra I Didim Egejská riviéra I Didim - Akbuk

MOŽNOSTI OBSADENIA
club junior suita / /

club rodinná izba

izba v hlavnej budove a club štand. izba 

/ / / / / /
/ /
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MOŽNOSTI OBSADENIA
club izba

rodinná izba (duplex)

/ /
/ / / /



CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava - Izmir - 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 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.

Cenníky - Egejská riviéra Cenníky - Egejská riviéra

186  I  Turecko/Egejská riviéra Turecko/Egejská riviéra  I  187

10/11 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl AuruM CluB MArMArA***** strana: 185

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1129 1359 1439 1549 1439 1549 1329 1319 1069

zľava 47% do 15.01.2017* 598,37 720,27 762,67 820,97 762,67 820,97 704,37 699,07 566,57

3. osoba na prístelke* 465,87 550,67 577,17 619,57 577,17 619,57 540,07 534,77 444,67

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

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1549 1889 2009 2179 2009 2179 1849 1829 1459

zľava 47% do 15.01.2017* 820,97 1001,17 1064,77 1154,87 1064,77 1154,87 979,97 969,37 773,27

3. osoba na prístelke* 206,17 211,47 206,17 211,47 206,17 211,47 206,17 211,47 206,17

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

3. dieťa 2-12 rokov na prístelke 539 629 659 699 659 699 619 609 519

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

AquA FANTASy HOTEl & SPA***** strana: 182

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1549 1989 1909 2069 1909 2069 1799 1639 1249

zľava 45% do 15.01.2017* 851,95 1093,95 1049,95 1137,95 1049,95 1137,95 989,45 901,45 686,95

3. osoba na prístelke* 648,45 813,45 780,45 846,45 780,45 846,45 741,95 681,45 532,95

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

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1629 2079 1979 2149 1979 2149 1879 1729 1309

zľava 45% do 15.01.2017* 895,95 1143,45 1088,45 1181,95 1088,45 1181,95 1033,45 950,95 719,95

3. osoba na prístelke* 675,95 846,45 813,45 879,45 813,45 879,45 774,95 714,45 554,95

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 729 899 859 929 859 929 819 769 609

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1689 2129 2029 2199 2029 2199 1929 1779 1359

zľava 45% do 15.01.2017* 928,95 1170,95 1115,95 1209,45 1115,95 1209,45 1060,95 978,45 747,45

3. osoba na prístelke* 697,95 868,45 829,95 895,95 829,95 895,95 791,45 736,45 571,45

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

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1629 2079 1979 2149 1979 2149 1879 1729 1309

zľava 45% do 15.01.2017* 895,95 1143,45 1088,45 1181,95 1088,45 1181,95 1033,45 950,95 719,95

3. osoba na prístelke* 675,95 846,45 813,45 879,45 813,45 879,45 774,95 714,45 554,95

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl AuruM MOON***** strana: 184

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.

Počet nocí v izbe club standard s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1219 1459 1529 1649 1529 1649 1419 1419 1149

zľava 50% do 15.01.2017* 609,50 729,50 764,50 824,50 764,50 824,50 709,50 709,50 574,50

3. osoba na prístelke* 474,50 554,50 579,50 619,50 579,50 619,50 539,50 539,50 444,50

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

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1689 2039 2139 2329 2139 2329 1979 1979 1569

zľava 50% do 15.01.2017* 844,50 1019,50 1069,50 1164,50 1069,50 1164,50 989,50 989,50 784,50

3. osoba na prístelke* 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke (pri obsadenosti 3 dospelí a 2 deti) 579 669 689 739 689 739 649 649 549

3. dieťa 2-12 rokov na prístelke 579 669 689 739 689 739 649 649 549

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl AuruM BEACH & SPA***** strana: 183

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1129 1359 1439 1549 1439 1549 1329 1319 1069

zľava 47% do 15.01.2017* 598,37 720,27 762,67 820,97 762,67 820,97 704,37 699,07 566,57

3. osoba na prístelke* 465,87 550,67 577,17 619,57 577,17 619,57 540,07 534,77 444,67

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

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 1549 1889 2009 2179 2009 2179 1849 1829 1459

zľava 47% do 15.01.2017* 820,97 1001,17 1064,77 1154,87 1064,77 1154,87 979,97 969,37 773,27

3. osoba na prístelke* 216,77 222,07 216,77 222,07 216,77 222,07 216,77 222,07 216,77

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

3. dieťa 2-12 rokov na prístelke 539 629 659 699 659 699 619 609 519

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

10/11 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

HOTEl AquASIS DE luxE rESOrT & SPA***** strana: 180-181

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.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1259 1359 1259 1359 1259 1099 899

zľava 35% do 15.01.2017* 649,35 714,35 818,35 883,35 818,35 883,35 818,35 714,35 584,35

3. osoba na prístelke* 538,85 584,35 558,35 603,85 558,35 603,85 558,35 584,35 532,35

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

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

2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 389 419 389 419 389 419 389 419 389

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.

Počet nocí v izbe sunset terrace child friendly s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 999 1099 1259 1359 1259 1359 1259 1099 899

zľava 35% do 15.01.2017* 649,35 714,35 818,35 883,35 818,35 883,35 818,35 714,35 584,35

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

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.

Počet nocí v deluxe izbe lake s výhľadom na bazén s ultra all inclusive 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1519 1679 1609 1889 1739 1889 1699 1679 1279

zľava 35% do 15.01.2017* 987,35 1091,35 1045,85 1227,85 1130,35 1227,85 1104,35 1091,35 831,35

3. osoba na prístelke* 746,85 824,85 792,35 915,85 850,85 915,85 831,35 824,85 642,85

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€



Výletné 
       emócie: 
Vybrať, vidieť, navštíviť, zažiť! Touto mantrou sa môžeme riadiť pri vý-
bere voľnočasových aktivít, ktorých je v Turecku nespočetne veľa. My 
sme pre Vás niektoré z nich vybrali. V Kemeri Vám odporúčame výlet 
na najvyšší vrch Tahtali, kde sa pohodlne dostanete modernou lanov-
kou. Na ceste späť tých odvážnejších zaujme možnosť zalietať si for-
mou paraglidingu. Starobylé mestečko Aspendos s najzachovalejším 
antickým amfiteátrom a prvenstvom v razení mincí (ešte pred Rimanmi) 
rozhodne stojí za zmienku. Rodiny s deťúrencami poteší Troy & Delfi-
narium považovaný za najúchvatnejší zábavný park Turecka. Delfíny, 
tulene, biele veľryby alebo mrazivý zážitok v „Master Blasteri“ môžete 
zažiť jedine tu! Aktívne orientovaní dovolenkári si jednoznačne nemô-
žu nechať ujsť adrenalín v podobe raftingu na rieke. Na záver dňa vám 
odporúčame sa nechať rozmaznávať tradičným wellness programom 
Hammam, po ktorom Vaše telo doslova ožije! Po všetkých aktivitách si 
doprajte tradičnú masáž Hammam, po ktorom Vaše telo doslova ožije! 

You  
   must have:
V tejto dovolenkovej destinácii nebudete mať problém s vymýšľa-
ním tých pravých darčekov pre svojich blízkych. V niektorých prí-
padoch Vám naskáču aj samé do košíka. Hodvábne šatky, 
obrovský výber kožených výrobkov a kožušín, perfekt-
ne vyrobené napodobeniny zvučných značiek, ručne 
tkané ozdobné koberce, turecké sladkosti, koreniny 
vám pripomenú príjemné dovolenkové chvíle. Na 
pozore sa majte pri kupovaní starožitnos-
tí! Staršie ako 
100 rokov 
podl ieha-
jú prísnym 
pravidlám 
až zákazu.

Balzam na dušu:
Základným parametrom pri výbere dovolenky je bezpochyby pláž. Vydajte sa s nami na potulky po NAJ plážach Tureckej riviéry. Kemer, jeden z naj-
zelenších regiónov Tureckej riviéry ponúka takmer gýčové scenérie kontrastu hôr a krištáľovo čistej vody. Čistotou a kvalitou pláže sa môže pochváliť 
aj Belek, ktorý si vyberajú morské korytnačky pre svoje potomstvo. Pieskové pláže v Side ponúkajú nádherné západy slnka nad horizontom. V Alanyi 
už aj Kleopatra ocenila výnimočnosť pláže s jemným pieskom, nad ktorou sa týči staroveký hrad Seljuk dotvárajúci osobitú atmosféru. 

Coffee
       time: 
Čo sa už dá pokaziť na „turkovi“? Všetko! Toho „pravé-
ho“ s presnou alchýmiou prípravy si nechajte pripraviť 
z pravej tureckej kávy pomletej na prach a špeciálne 
varenej v džezve. V každom letovisku nájdete odbor-
níkov na to vzatých. Ku kávičke patrí aj zmrzlina. Našim 
tipom v Side a zároveň aj jednotkou je Bardo Gelato.

Tradícia musí byť:
Explózia chutí! Áno, aj takto by sa dali zhrnúť všetky dob-
roty pochádzajúce z dielne šikovných kuchárov a cuk-
rárov. Gastronomickou hviezdou, dnes už celosvetovo 
známou, je jogurt, V tesnom závese sa určite radí turec-
ký med a baklava. Počuli ste už o Dondurme? Že nie? V 
tom prípade túto legendárnu maškrtu musíte zaručene 
ochutnať. Ide o zmrzlinu s tuhou konzistenciou z výťaž-
kov divých orchideí, kozieho mlieka a prírodných živíc. 
Veľmi rozšírenými sú občerstvenia s döner kebabom 
(grilovaným mäskom so zeleninou v pita chlebíku), börek 
a iné. Pre utíšenie smädu si doprajte najrozšírenejšie tu-
recké pivá: Efes alebo Tekel Biras.

Noc je 
  ešte mladá: 
Turecko a nočný život? Fa-
voritov na večernú zábavu 
je naozaj dosť! V Kemeri 
odporúčame navštíviť Aura 
Club Kemer, považovaný 
za naj tejto oblasti. Alanya 
je obľúbeným miestom 
„zábavy chtivých“ pre 
pestrosť nočného života 
plného pubov, reštaurácií, 
diskoték a tou No. 1 je veľ-
kolepá Summer Garden. 
Aj vy sa už tešíte ako si 
budete usrkávať drink pri 
chytľavých rytmoch? My 
veru áno!

Ešte niečo na záver: Aj naše celebrity vsádzajú 
na istotu tepla, skvelé služby, unikátne umenie na tanieroch v 
luxusných rezortoch. Opakovanými návštevníkmi Turecka sú napr. 
Patrik Švajda s rodinou. Vernosť tejto slnečnej destinácii už dlhé 
roky preukazujú aj manželia Lajčákovci. Lebo noblesa a elegancia 
štýlu dovolenkovania v Turecku je prudko návyková!

Stále váhate s výberom destinácie? Máme pre Vás odpoveď na dokonalú dovolenku s patričnou dávkou tepla, skvelých pláží, 

služieb a božského jedla! Zažite si aj Vy svoju „Tisíc a jednu noc“ v Turecku s nami! Bohatý all inclusive program v hoteloch, luxus, 

športové aktivity (Belek známy svojimi profesionálnymi golfovými ihriskami), dva zo siedmych divov sveta (Efez, Pamukkale), história 

v Side, pozostatky bájnej Tróje, farba mora od kráľovskej modrej až po tyrkysovú s jaskyňami, vodopádmi, pobrežnými útesmi, či 

svetovo najväčším tunelovým akváriom (Antalya). To všetko jedným dychom. Turecko zaručene splní Vaše očakávania a predstavy. 

Už ste sa teda rozhodli?!

  TURECKÁ 
           RIVIÉRA
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Nákupná horúčka: 
Ten, kto bol už v Turecku, nám dá určite za pravdu, že je veľmi ľahké pod-
ľahnúť nákupnej horúčke. Mnohoraké tovary a šikovní obchodníci Vás 
budú vábiť do svojich obchodíkov. Bazáre so sebou prinášajú atmosféru 
skutočného Orientu hýriaceho farbami, vôňami a základným pravidlom 
ZJEDNÁVANIA! Bez tejto „hry“ obchodníka s kupujúcim by to jednoducho 
nemalo svoje čaro. Spokojnosť bude určite na oboch stranách. Bazár i 
luxusné obchodné centrá nájdete v každom väčšom letovisku. Podľah-
nete aj vy?  

Coffee

Oddych

Láska ide cez žalúdok: 
Niet divu, že práve turecká kuchyňa je považovaná za jednu z najlepších na svete. Na 
svedomí ju má pestrosť vplyvov kultúr medzi Európou a Áziou. Trošku v netradičnom 
pirátskom štýle Vás radi obslúžia v Captain Pirate Restaurant v Kemeri. Ak na koláčik, 

tak jedine v Kemer Pastanesi. 
Kulinársky zážitok so zmys-
lom pre detail servírovania a 
zeleným areálom takmer pri 
pláži si môžete vychutnávať v 
Q Beach Restaurant & Bar v 
Side. Výnimočnú atmosféru 
pri svetle sviečok a panora-
matickým výhľadom na vy-
svietenú Alanyu si rozhod-
ne nenechajte ujsť v Kale 
Panorama Restaurant!

Zábava

Nákupy

Suvenír

Emócie

Jedlo
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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 
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Vybavenie: 5poschodová hlavná budova • recepcia • TV miestnosť • interne-
tový kútik* • hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • 2 bary (bar pri bazéne, bar 
na pláži) • vonkajší bazén • detský bazén • lehátka, slnečníky na pláži* • lehátka, 
slnečníky pri bazéne • práčovňa* • obchodná zóna* • služby lekára* • denné a ve-
černé animačné programy (2x týždenne)

Šport a relax: služby wellness /spa centra* • 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 prí-
stelky • individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • fén • SAT/TV • telefón* • trezor* • 
minibar* • izbový servis* • balkón • na vyžiadanie rodinné izby*

Pre deti: detské ihrisko • detská postieľka

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

/ / /rodinná izba

All inclusive plná penzia formou bufetu vrá-
tane nápojov miestnej výroby • zákusky/káva • snacky 
medzi hlavnými jedlami • vybrané miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje do 23.00 hod.

cenník str. 209

Turecká riviéra I Alanya/Türkler
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cenník str. 209

Poloha: priamo pri perfektne vybavenej pieskovo-ka-
mienkovej pláži Eftalia Islands s bazénmi, toboganmi a barmi 
(dostupná podchodom) • cca 5 km od Konakli • cca 18 km od 
Alanye • cca 100 km od letiska v Antalyi 

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov miestnej výroby • snacky počas dňa 
• zmrzlina (vo vyhradenom čase) • vybrané miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín v 
baroch 24 hodín denne

Vybavenie: komplex 2 hlavných budov a 5 vilových 3poschodových budov • 
recepcia s lobby • TV miestnosť • WiFi pripojenie • hlavná reštaurácia • 1 a´la carte 
reštaurácia • 5 snackbarov • 5 barov • cukráreň • 6 vonkajších bazénov (hlavný, pre 
dospelých, 4 s toboganmi) • detský bazén • krytý bazén s detskou časťou • lehátka, 
slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky (za depozit) • práčovňa* • služby 
lekára* • obchodná pasáž* • konferenčná  miestnosť* • diskotéka • amfiteáter • 
denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby wellness /spa centra* • masáže* • sauna a turecké 
kúpele • parné kúpele* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • fitnes • tenis (osvet-
lenie*, vybavenie*) • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • vodná gymnastika • 
futbal • basketbal • šípky • lukostreľba • play station*

Ubytovanie: celkom 470 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/TV • telefón* • trezor • 
minibar • balkón • väčšie štandardné izby* (s 2 prístelkami) • rodinné izby typu A a 
B (2 spálne až pre 4 dospelých a 1 dieťa)* • relax suity (navyše jacuzzi)* • izby pre 
hendikepovaných*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • detské ihrisko • detské bazény • 
detská postieľka 

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

štandardná väčšia 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

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 mož-
nosťou 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 počas letných prázdnin

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / /

Turecká riviéra I  Alanya/Avsallar
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Poloha: priamo pri peknej piesočnatej pláži • v pešej 
dostupnosti letoviska Avsallar • cca 25 km od Alanye • cca 
105 km od letiska v Antalyi 

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / /

comfort izba

All inclusive plná penzia formou bufetu vrátane 
nápojov miestnej výroby • neskoré raňajky • snacky počas 
dňa • polnočná polievka • vybrané miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín v baroch do 
00.00 hod.

/ / /

Vybavenie: komplex hlavnej 6poschodovej budovy a 7 vedľajších 3poscho-
dových blokov • recepcia s lobby • TV kútik • WiFi pripojenie (v lobby) • hlavná 
reštaurácia • 2 bary (lobby bar, bar v záhrade) • vonkajší bazén • malý detský bazén 
• lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne (matrace*) • fotoservis* • práčovňa* • 
služby lekára* • obchodná pasáž* • denné animačné programy

Šport a relax: služby wellness /spa centra* • masáže* • sauna a turecké 
kúpele • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • fitnes • stolný tenis • boccia • šípky

Ubytovanie: celkom 124 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • centrálna klimatizácia (individuálne nastaviteľná) • kúpeľňa/WC • fén • 
SAT/TV • telefón* • trezor* • minibar (naplnený len vodou v deň príchodu) • izbový 
servis* (10.00-02.00 hod.) • balkón • izby s bočným a priamym výhľadom na more* 
• comfort izby* (na vyžiadanie) umiestnené v záhradných domčekoch (spálňa je 
prepojená s obývačkou) – každá miestnosť má vlastnú klimatizáciu a TV.

Pre deti: detské ihrisko • detská postieľka 

* - služba za poplatok

cenník str. 209 cenník str. 210

Ultra all inclusive plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby • neskoré 
raňajky • snacky • zákusky/čaj/káva • nočné občerstvenie 
• zmrzlina • vybrané miestne aj importované alkoholické a 
nealkoholické nápoje 24 hodín denne podľa otváracích ho-
dín jednotlivých barov 
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • ne-
ďaleko nákupného centra a bazáru • cca 12 km od centra 
Manavgatu • cca 17 km od Side • cca 60 km od Alanye • 
cca 75 km od letiska v Antalyi Vybavenie: priestranný a architektonicky zaujímavo riešený komplex 2po-

schodových budov na ploche 150 000 m2 v tureckom tradičnom štýle • hotel 
obklopený veľkou záhradou s množstvom paliem a fontán • prepojenie s hote-
lom Ali Bey Park (celková plocha 380 000 m2 ) • recepcia s lobby • WiFi pripo-
jenie na recepcii a na vybraných miestach v areáli hotela (bazén, tenisový bar, 
turecká kaviareň) • TV miestnosť • hlavná reštaurácia • reštaurácia na pláži • 13 
barov • a´la carte reštaurácia s panoramatickým výhľadom na more* • reštau-
rácia Aqua pri aquaparku • 2 vonkajšie bazény • 2 detské 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, ha-
dov či korytnačiek), pieskový bazén pre batoľatá, vírivka, vodné trysky • slnečníky 
a lehátka pri bazéne aj na pláži (plážové osušky) • plážové pavilóny* • Art centrum 
pre kreatívne umelecké činnosti* • obchodné centrum* • konferenčná miestnosť* 
• kaderníctvo* • fotograf* • práčovňa* • služby lekára* • 2 amfiteátre • denné a ve-
černé animácie zabezpečované cca 70 profesionálnymi animátormi

Šport a relax: služby spa/wellness centra* • sauna • turecké kúpele • Bali 
masážne altánky pri pláži* • vodné športy na pláži* • 62 tenisových kurtov* (teni-
sové centrum*, tenisová škola PCT*) • futbal* • veľké profesionálne fitnes štúdio 
Fitnes First* • stolný tenis • plážový volejbal • basketbal • vodné pólo • minifutbal 
• vstup do Adventure Parku* • minigolf* • hracie automaty* • šípky • lukostreľba • 
boccia • biliard*

Ubytovanie: 2lôžkové klubové izby s možnosťou 1 prístelky pre dospelého/
dieťa • SAT/TV • hudobný kanál • telefón* • trezor • minibar • dlažba • kúpeľňa/
sprchovací kút/WC • fén • WiFi pripojenie • individuálna klimatizácia • balkón • 
klubové rodinné izby (2 prepojené miestnosti polovičnými dverami, 1x TWC, vy-
bavenie 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. 210

Pre deti: minikluby otvorené v mesiacoch júl/august 
(teenager klub pre deti 13-16 rokov, detské kluby pre deti 
4-12 rokov) • 2 detské bazény • aquapark • detské ihris-
ko • 3 detské tenisové kurty* • opatrovanie detí* • malý 
lunapark* • hracie automaty* • animácie pre deti • detské 
menu • detská postieľka • detská diskotéka • prenájom 
detského kočíka* • detský klub FIRÁČIK počas letných 
prázdnin

All inclusive plná penzia formou bufetu vráta-
ne rozlievaných nápojov miestnej výroby • pomarančový 
džús počas raňajok • neskoré raňajky • snacky • zmrzlina 
• vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje do 
02.00 hod. podľa otváracích hodín jednotlivých barov
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Poloha: priamo pri peknej pieskovo-kamienkovej plá-
ži • 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 pripo-
jenie v lobby • hlavná reštaurácia • snack reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie* (ta-
lianska, turecká) • cukráreň • 4 bary (lobby bar, bar pri bazéne, snackbar, diskobar) 
• hlavný vonkajší bazén • krytý relaxačný bazén • detský bazén • aquapark so 7 
toboganmi • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • konfe-
renčná miestnosť* • telefón/fax* • 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 • plážový volejbal • vodná 
gymnastika • vodné pólo • aerobik • hry v bazéne • šípky • boccia

Turecká riviéra I Side/Kizilot
HO

TE
L 

SU
LT

AN
 

OF
 D

RE
AM

S*
**

**
ofi

ci
ál

na
 k

at
eg

ór
ia

:*
**

**

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / /

/ /rodinná izba

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov miestnej výroby • neskoré raňajky • 
snacky počas dňa • zmrzlina • večera v a´la carte reštaurá-
cii (1x za pobyt) • polnočný snack • vybrané miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín v 
baroch 24 hodín denne

Ubytovanie: celkom 347 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 2 prí-
steliek • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • trezor* 
• minibar (denne dopĺňaný) • set na prípravu kávy/čaju • balkón • na vyžiadanie izby 
s bočným alebo priamym výhľadom na more*, rodinné izby*

* - služba za poplatok

cenník str. 210

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • aquapark 
• detské ihrisko • detská postieľka • detský bufet • mi-
nidisko
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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 • cca 
8 km od Manavgatu • cca 65 km od Antalye 

Vybavenie: 8poschodový hotelový komplex prepojený s hotelom Melas Ho-
liday Village • recepcia • 6 výťahov • internetový kútik* • WiFi pripojenie v lobby • 
hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 3 a´la carte reštaurácie* (rybia, turecká, 
medzinárodná) • 4 bary (lobby bar, bar pri bazéne, bar na pláži, disko bar) • cukrá-
reň • gözleme stan • vonkajší bazén • detský bazén • lehátka, slnečníky pri bazéne 
a na pláži • plážové osušky (výmena*) • aquapark v hoteli Melas Holiday Village (4 
šmykľavky) • zdravotná ambulancia* • obchodná zóna* • práčovňa* • 2 konferenčné 
miestnosti* • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: spa/wellness centrum* (masáže, kozmetické služby, kaderníc-
tvo a i.) • sauna  • turecké a parné kúpele • vodné športy na pláži* • 2 tenisové kurty 
(osvetlenie*) • stolný tenis • biliard • boccia • basketbal • plážový volejbal • squash 
• šípky • minigolf • aerobik • vodná gymnastika • fitnes 

Ubytovanie: celkom 304 izieb (štandardné izby a suity) • štandardné izby 
s možnosťou 1 prístelky pre dieťa • centrálna klimatizácia • SAT/ LCD TV • minibar 
(denne dopĺňaný) • trezor • kúpeľňa/WC • fén •  telefón • izbový servis* • varná 
kanvica • balkón • na vyžiadanie izby s bočným alebo priamym výhľadom na more* 
(s možnosťou až 2 prísteliek)

Pre deti:  aquapark • detský bazén • detský klub (pre deti 4-12 rokov) • detské 
ihrisko na pláži • animácie • detská postieľka • minidisko

* - služba za poplatok

Vybavenie: hotel v obrovskom komplexe Kamelya Exclusive Hotels • recepcia 
• WiFi pripojenie (vo vybraných častiach hotela) • hlavná reštaurácia s terasou • 5 a´la 
carte reštaurácií* • snackbary • 9 barov • cukráreň • 8 bazénov (z toho 3 pre deti) 
• menší aquapark so šmykľavkami • 4 kryté bazény (z toho 2 pre deti) • lehátka a 
slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky • plážové pavilóny* • služby lekára* 
• práčovňa* • čistiareň* • amfiteáter • kino • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby spa/wellness centra (masáže, peeling a i.)* • jacuzzi • 
turecké a parné kúpele • sauna • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • 7 tenisových 
kurtov (osvetlenie*, vybavenie*, lekcie*) • fitnes • plážový volejbal* • basketbal • futbal 
• stolný tenis • vodné pólo • aerobik • lukostreľba • šípky • herňa* • bowling* • biliard* 
• minigolf • prenájom bicyklov*  

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 • kúpeľňa/WC • župany a papuče* • fén • SAT/TV s hudobným kanálom • 
WiFi pripojenie • centrálna klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný) • trezor • telefón* 
• balkón alebo terasa • na vyžiadanie: rodinné deluxe izby (2 prepojené miestnosti) *, 
ubytovanie v hoteli Selin* a Fulya*

Pre deti: detská postieľka • ihrisko • miniklub (pre deti 4-12 rokov) • teenager 
klub (pre deti 13-17 rokov) • minidisko • detský bufet • minizoo • kino • prenájom 
detského kočiara*

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandard. izba /

štand. izba s bočným výhľ. na more

štand. izba s priamym výhľ. na more

/ / /
/ /

Turecká riviéra I Side-Colakli
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MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / / / /

cenník str. 211 cenník str. 211

Poloha: priamo pri širokej peknej pieskovej pláži • za-
stávka autobusu pri vchode do hotela • cca 500 m od ob-
chodnej zóny • cca 8 km od Side • cca 15 km od Manavgatu 
• cca 55 km od letiska v Antalyi 

All inclusive plná penzia formou bufetu • nesko-
ré raňajky • občerstvenie počas dňa (ľahké jedlá, popo-
ludňajší čaj/káva, zákusky, sendviče) • 1x za pobyt večera 
v a´la carte reštaurácii • polnočné občerstvenie • zmrzlina 
• vybrané rozlievané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podľa otváracích hodín jednotlivých barov (10.00-
02.00 hod.)

Ultra all inclusive plná penzia formou bufetu vrátane 
rozlievaných nápojov miestnej výroby • skoré raňajky • snacky • zmrzli-
na • • večera v 1 a´la carte reštaurácii (1x za pobyt) • neskorý snack • vy-
brané miestne aj importované alkoholické a nealkoholické nápoje 24 
hodín denne podľa otváracích hodín barov • klienti všetkých 3 hotelov 
môžu čerpať služby ultra all inclusive v rámci celého areálu okrem stra-
vovania (raňajky, obed, večera) – tie čerpajú v reštaurácii svojho hotela
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Poloha: cca 250 m od peknej pieskovej pláže (dostup-
ná peši podchodom alebo hotelovým minibusom) • cca  
4 km od Side • cca 10 km od Manavgatu • cca 60 km od 
letiska v Antalyi  

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba štandardná superior izba/ / / / / /

rodinná izba rodinná izba

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov miestnej výroby • neskoré raňajky • 
snacky počas dňa • nočné občerstvenie • vybrané miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa otváracích 
hodín v baroch 24 hodín denne

/ / / / / /
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Vybavenie: 10poschodová hotelová budova • recepcia • WiFi pripojenie vo 
vybraných častiach hotela • vysokorýchlostný internet* • internetový kútik* • hlavná 
reštaurácia • 2 snackbary (pri bazéne, na pláži) • 3 a´la carte reštaurácie • cukráreň 
• 6 barov • 2 vonkajšie bazény • krytý bazén (s detskou časťou) • jacuzzi • detský 
bazén • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • telefón/fax* 
• práčovňa* • služby lekára* • fotoservis* • 3 konferenčné miestnosti • obchodná 
pasáž* • diskotéka • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby wellness /spa centra* • turecké kúpele • sauna • jacuzzi 
• masáže* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • fitnes • stolný tenis • minifutbal • 
plážový volejbal • vodná gymnastika • aerobik • lekcie tanca • šípky • hry v bazéne 
• boccia • strečing • pilates • biliard* • bowling* • herňa*

Ubytovanie: celkom 334 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • telefón* • trezor 
• minibar (denne dopĺňaný) • set na prípravu kávy/čaju • WiFi pripojenie • balkón • 
na vyžiadanie: rodinné izby (mezonet alebo 2 prepojené spálne)*, izby pre hendi-
kepovaných*

Pre deti: miniklub • 3 šmykľavky • detský bazén • minidisko • detské ihrisko • 
detská postieľka • detský bufet • prenájom detského kočíka

* - služba za poplatok

Vybavenie: 6poschodová hotelová budova • recepcia • WiFi pripojenie vo 
vybraných častiach hotela • vysokorýchlostný internet* • internetová kaviareň* • 
hlavná reštaurácia • 3 snack reštaurácie • 3 a´la carte reštaurácie* (talianska, mexic-
ko-indická, rybia) • cukráreň • 8 barov • 4 vonkajšie bazény • krytý bazén (s detskou 
časťou) s jacuzzi • 3 detské bazény • aquapark spoločný s hotelom Royal Dragon 
(11 toboganov) • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • plážové osušky • konfe-
renčná miestnosť* • telefón/fax* • práčovňa* • čistiareň* • služby lekára* • fotoservis* 
• obchodná pasáž* • lunapark (spoločný s hotelom Royal Dragon) • amfiteáter • 
denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby wellness /spa centra* • turecké a parné kúpele • sauna 
• jacuzzi • masáže* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • fitnes • stolný tenis 
• tenis (lekcie*, osvetlenie*, vybavenie*) • basketbal • volejbal • plážový volejbal 
• vodné pólo • vonkajší šach • badminton • aerobik • lekcie tanca • šípky • hry v 
bazéne • boccia • strečing • minifutbal • biliard* • hracie automaty*

Ubytovanie: celkom 450 izieb • 2lôžkové štandardné superior izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • centrálna klimatizácia • kúpeľňa/WC • župan* • fén • SAT/LCD 
TV • telefón* • trezor • minibar (denne dopĺňaný) • izbový servis* • set na prípravu 
kávy/čaju • WiFi pripojenie • balkón • na vyžiadanie superior izby s bočným alebo 
priamym výhľadom na more*, rodinné izby (mezonet alebo 2 prepojené spálne)*, 
izby pre hendikepovaných*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • aquapark • lunapark • minidisko • det-
ské ihrisko • detská postieľka • detský bufet • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 211 cenník str. 212

Poloha: priamo pri peknej pieskovej pláži • cca 5 km 
od Side • cca 10 km od Manavgatu • cca 48 km od letiska 
v Antalyi 

Ultra 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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Poloha: priamo pri peknej pieskovvo-kamienkovej pláži 
• cca 1 km od Beleku • cca 3 km od golfových ihrísk • cca 
35 km od letiska v Antalyi • cca 40 km od centra Antalye 

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná deluxe izba / / /

rodinná izba / / / /
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Poloha: priamo pri pieskovo-kamienkovej pláži • cca 
100 m od autobusovej zastávky • cca 1 km od Bogazkentu 
• cca 5 km od Beleku • cca 9 km od Seriku • cca 40 km od 
letiska v Antalyi

 

Vybavenie: hotelový komplex známej siete Sherwood otvorený v roku 
2011 • 5poschodová hlavná budova a 16 lake domčekov • v susedstve s hotelom 
Sherwood Dreams Resort • hlavná reštaurácia • snack reštaurácia • 2 a´la carte 
reštaurácie* (rybia, medzinárodná) • recepcia • lobby • WiFi pripojenie v celom 
areáli • 3 výťahy • 4 bary (lobby bar, bar pri bazéne, bar pri pláži, bar na terase) • 
vonkajší bazén • krytý bazén • lehátka a slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové 
osušky • konferenčná miestnosť* • obchodná pasáž (butik, zlatníctvo, obchod s 
koženým tovarom, optika, minimarket)* • fotoservis* • služby lekára* • práčovňa* • 
čistiareň* • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby spa/wellness centra* (masáže, peeling, kaderníctvo a 
i.) • turecké a parné kúpele • sauna • tenis (osvetlenie*) • vodné športy na pláži* • 
aerobik • step aerobik • vodná gymnastika • basketbal • volejbal • plážový volejbal 
• stolný tenis • fitnes • minifutbal • šípky • boccia • lukostreľba 

Ubytovanie: celkom 230 izieb • 1 a 2lôžkové štandardné izby pre dospelých 
• kúpeľňa/WC (otvorený koncept) • fén • SAT/TV s hudobným kanálom • telefón* • 
trezor • minibar (denne dopĺňaný) • set na prípravu kávy/čaju • centrálna klimatizá-
cia • WiFi pripojenie • balkón alebo francúzske okno • izbový servis* • na vyžiada-
nie: izby deluxe s jacuzzi*, bezbariérové izby*, Lake House izby*

* - služba za poplatok

MOŽNOSTI OBSADENIA
/

Vybavenie: komplex niekoľkých 2-3 podlažných viliek v záhrade • recepcia • 
WiFi pripojenie vo vybraných častiach hotela • 2 hlavné reštaurácie (Gural Premier 
a Turkuaz) • reštaurácia pri aquaparku • snack reštaurácia • 4 a´la carte reštaurácie* 
• cukráreň • 15 barov • vonkajší bazén • animačný bazén • detský bazén • lehát-
ka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • aquapark s toboganmi (na ploche 15 000 
m²) • plážové osušky • pavilóny na pláži* • konferenčná miestnosť* • telefón/fax* • 
práčovňa* • služby lekára* • fotoservis* • obchodná pasáž* • amfiteáter • denné a 
večerné animačné programy

Šport a relax: služby wellness /spa centra Quu* (na ploche 2600 m²) • tu-
recké a parné kúpele • sauna • masáže* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • 
fitnes • stolný tenis • tenis* (8 tenisových kurtov, tenisová škola) • vodná gymnastika 
• step aerobik • vodné pólo • boccia • hry v bazéne • aerobik • minifutbal • plážový 
volejbal • šípky • lukostreľba • herňa* 

Ubytovanie: celkom 568 izieb • 2lôžkové štandardné deluxe izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • centrálna klimatizácia • kúpeľňa s jacuzzi/WC • fén • SAT/LCD 
TV • telefón* • WiFi pripojenie na internet • trezor • minibar • izbový servis* • set na 
prípravu kávy/čaju • balkón • na vyžiadanie rodinné izby*, superior izby*, suity*, izby 
pre hendikepovaných*

Pre deti: detský svet Happyland (miniklub pre deti 4-7 rokov, maxiklub pre deti 
8-12 rokov, teenager klub pre deti 13-17 rokov) • detská reštaurácia • aquapark • 
herňa* • opatrovanie detí* • detská postieľka • prenájom detského kočíka*

* - služba za poplatok

cenník str. 212 cenník str. 212

Premier ultra all inclusive plná penzia 
formou bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • neskoré 
raňajky • snacky počas dňa • nočné občerstvenie • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín v 
baroch 24 hodín denne

All inclusive plná penzia formou bufetu vráta-
ne rozlievaných nápojov miestnej výroby • poobedňajšie 
snacky počas dňa • nočné občerstvenie • 1x za pobyt ve-
čera v a´la carte reštaurácii • vybrané alkoholické a neal-
koholické nápoje 24 hodín denne v baroch podľa otvára-
cích hodín
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Poloha: priamo pri pieskovej pláži s mólom • cca 10 km 
od letiska v Antalyi • cca 12 km od centra v Antalyi

MOŽNOSTI OBSADENIA
/ / /

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby • zmrz-
lina • snacky • zákusky • nočné občerstvenie • vybrané 
alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch podľa otvá-
racích hodín 24 hodín denne

MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná izba / / / /

rodinná izba / / /

Turecká riviéra I 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 a´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 teniso-
vých kurtov (vybavenie za depozit, lekcie*) • stolný tenis • boccia • aerobik • step 
aerobik • šípky • hry v bazéne • bowling* • biliard* • herňa*  

Ubytovanie: celkom 534 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 bu-
fetu vrátane nápojov miestnej výroby • neskoré raňajky • 
snacky počas dňa • zmrzlina (vo vyhradenom čase) • pol-
nočný snack • vybrané miestne aj importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín v baroch 
do 01.00 hod.

Vybavenie: 9poschodový unikátny hotelový komplex  tvare legendárnej lode 
Titanic • hlavná budova a vedľajšie bloky • recepcia s lobby • 4 výťahy • WiFi pri-
pojenie v celom areáli • internetová kaviareň* • hlavná reštaurácia • 3 a´la carte 
reštaurácie* • 2 snack reštaurácie • 8 barov • cukráreň • 4 vonkajšie bazény • krytý 
bazén s detskou časťou • 2 detské bazény • aquapark s 8 toboganmi (4 pre do-
spelých, 4 pre deti) • lehátka, slnečníky pri bazéne a na pláži • plážové osušky (za 
depozit) • plážové pavilóny * • obchodná pasáž* • práčovňa* • čistiareň* • služby 
lekára* • 12 konferenčných miestností* • fotoservis* • amfiteáter • denné a večerné 
animačné programy

Šport a relax: služby spa/wellness centra* • kaderníctvo* • 2 sauny • turecké  
a parné kúpele • jacuzzi • 4 tenisové kurty (osvetlenie*, lekcie*, vybavenie*) • vod-
né športy na pláži* • basketbal • plážový volejbal • fitnes • aerobik • vodné pólo • 
vodná gymnastika • step aerobik • stolný tenis • futbal • boccia • bowling* • biliard* 
• počítačové hry* • herňa*

Ubytovanie: celkom 586 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého alebo 2 prísteliek pre deti • centrálna klimatizácia • WiFi 
pripojenie* • kúpeľňa/WC • fén • SAT/LCD TV • set na prípravu kávy/čaju • telefón* 
• trezor • minibar • balkón • izbový servis (07.00-03.00 hod.*) • na vyžiadanie: rôzne 
druhy suít*, rodinné izby*, izby pre hendikepovaných*

Pre deti:  detské ihrisko • tobogany • miniklub (pre deti 4-12 rokov) • junior 
klub (pre deti 12-17 rokov) • opatrovanie detí* • detský bufet • detská postieľka • 
prenájom detského kočíka*

* - služba za poplatok

cenník str. 213 cenník str. 213
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Poloha: priamo pri 500 m dlhej pieskovo-kamienkovej 
pláži s 2 mólami • 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. 214
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Poloha: priamo pri peknej pieskovej pláži • cca 15 km 
od letiska v Antalyi • cca 20 km od centra Antalye

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
štandardná superior izba štandardná izba/ / / / / /

rodinná izba štandardná väčšia izba/ / / / / /

Vybavenie: 11poschodová hotelová budova • recepcia • WiFi pripojenie vo 
vybraných častiach hotela • vysokorýchlostný internet* • internetová kaviareň* • 
hlavná reštaurácia • 3 snack reštaurácie • 8 a´la carte reštaurácií* • cukráreň • ka-
viareň • 7 barov • 2 vonkajšie bazény (1 z nich s 5 šmykľavkami) • krytý bazén (s 
detskou časťou) • 2 detské bazény • lehátka, slnečníky na pláži aj pri bazéne • 
plážové osušky • 11 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* • vodné športy na pláži* • fitnes • 2 tenisové kurty (vyba-
venie, osvetlenie*, lekcie*) • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • step aerobik 
• 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 • fén • 
župan* • SAT/LCD TV • telefón* • trezor • minibar (denne dopĺňaný) • izbový servis* 
• set na prípravu kávy/čaju • balkón • na vyžiadanie: superior izby s bočným alebo 
priamym výhľadom na more*, rodinné izby (mezonet alebo 2 prepojené spálne)*, 
junior a deluxe suity*, izby pre hendikepovaných*

Pre deti: miniklub (pre deti 4-12 rokov) • 3 tobogany • lunapark • minidisko • 
detské ihrisko • detská postieľka • detská reštaurácia • opatrovanie detí*

* - služba za poplatok

cenník str. 213

Ultra all inclusive plná penzia formou 
bufetu vrátane nápojov miestnej výroby • neskoré raňaj-
ky • snacky počas dňa • zmrzlina (vo vyhradenom čase) 
• polnočný snack • vybrané miestne aj importované alko-
holické a nealkoholické nápoje podľa otváracích hodín v 
baroch 24 hodín denne

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 celom hoteli • internetová kaviareň* 
• hlavná reštaurácia • 4 a´la carte reštaurácie* • 2 snack reštaurácie • cukráreň • 
5 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* • aerobik • step aero-
bik • vodná gymnastika • plážový volejbal • basketbal • minifutbal • boccia • tenis 
(vybavenie, osvetlenie*) • stolný tenis • hry v bazéne • fitnes • šípky • lukostreľba • 
počítačové hry*

Ubytovanie: celkom 492 izieb • 2lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky pre dospelého/dieťa • kúpeľňa so sprchovým kútom/WC (otvorený kon-
cept) • fén • SAT/TV • trezor • set na prípravu kávy/čaju • minibar (denne dopĺňaný) 
• centrálna klimatizácia • telefón* • WiFi pripojenie • balkón/terasa • izbový servis* 
• na vyžiadanie  lake house izby * (na prízemí s terasou, na poschodí s balkónom), 
väčšie štandardné izby (až 2 prístelky)*, rodinné izby*

Pre deti:  miniklub (pre deti 5-12 rokov) • teenager klub (pre deti 13-17 rokov) 
• detské ihrisko • minidisko • opatrovanie detí* • detský bufet • detská postieľka • 
aquapark a detské bazény

* - služba za poplatok

Ultra all inclusive plná penzia formou bufe-
tu vrátane rozlievaných nápojov miestnej výroby • neskoré 
raňajky • snacky • zmrzlina • 1x za pobyt večera v a´la carte 
reštaurácii • polnočný snack • vybrané alkoholické a neal-
koholické nápoje 24 hodín denne v baroch podľa otvára-
cích 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 a´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* • telefón/fax* • práčovňa* • čistiareň* • služby 
lekára* • amfiteáter • denné a večerné animačné programy

Šport a relax: služby wellness /spa centra* • turecké a parné kúpele • sauna 
• masáže* • kaderníctvo* • vodné športy na pláži* • škola potápania* • fitnes • stolný 
tenis • tenis (vybavenie za depozit, osvetlenie kurtu*) • basketbal • vodná gym-
nastika • aerobik • lekcie tanca • plážový volejbal • vodné pólo • hry v bazéne • 
lukostreľba • šípky • biliard* • herňa*

Ubytovanie: celkom 297 izieb • 2lôžkové štandardné izby s 
možnosťou 1 prístelky • centrálna klimatizácia • kúpeľňa s 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. 214

Ultra all inclusive plná penzia formou bu-
fetu vrátane nápojov miestnej výroby • neskoré raňajky • 
snacky počas dňa • zmrzlina • polnočné občerstvenie • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa otvára-
cích hodín v baroch
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7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1269 1239 1439 1429 1539 1429 1459 1319 1269 1179

zľava 47% do 15.01.2017* 672,57 656,67 762,67 757,37 815,67 757,37 773,27 699,07 672,57 624,87

3. osoba na prístelke* 518,87 502,97 577,17 577,17 619,57 577,17 587,77 534,77 518,87 481,77

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

HOTEl EfTAlIA AquA RESORT***** strana: 191

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 909 909 909 989 1009 1069 1079 1079 1079 1079 1019 1009 979 909 909 909 769

zľava 47% do 15.01.2017* 481,77 481,77 481,77 524,17 534,77 566,57 571,87 571,87 571,87 571,87 540,07 534,77 518,87 481,77 481,77 481,77 407,57

3. osoba na prístelke* 381,07 381,07 381,07 412,87 418,17 444,67 444,67 444,67 444,67 444,67 423,47 418,17 407,57 381,07 381,07 381,07 333,37

1. dieťa 2-15 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

Cenníky - Turecká riviéra
CENA ZÁJAZDU ZAHŔŇA: leteckú dopravu Bratislava/Košice/Sliač - Antalya - 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.
* Uvedená zľava je najvyššia možná zľava, akú môže klient dosiahnuť do 15.01.2017. Je súčtom first minute zľavy a zľavy pri vyplatení celej sumy za 
zájazd (2%). Viac na stranách 4-5.
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7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 909 869 999 1049 1129 1049 1129 939 919 869 799

zľava 45% do 15.01.2017* 499,95 477,95 549,45 576,95 620,95 576,95 620,95 516,45 505,45 477,95 439,45

3. osoba na prístelke* 395,45 378,95 428,45 450,45 477,95 450,45 477,95 406,45 400,95 378,95 351,45

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

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 959 979 1049 1089 1189 1109 1189 1049 1069 999

zľava 50% do 15.01.2017* 479,5 489,5 524,5 544,5 594,5 554,5 594,5 524,5 534,5 499,5

3. osoba na prístelke* 344,5 349,5 374,5 384,5 414,5 389,5 414,5 374,5 379,5 354,5

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

HOTEl KlEOpATRA ADA BEAcH**** strana: 190

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 609 689 689 689 729 819 819 819 819 819 819 799 689 689 689 679 599

zľava 45% do 15.01.2017* 334,95 378,95 378,95 378,95 400,95 450,45 450,45 450,45 450,45 450,45 450,45 439,45 378,95 378,95 378,95 373,45 329,45

3. osoba na prístelke* 279,95 307,45 307,45 307,45 323,95 356,95 356,95 356,95 356,95 356,95 356,95 351,45 307,45 307,45 307,45 307,45 274,45

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

HOTEl INcEKuM Su**** strana: 192

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 709 709 759 769 769 819 859 859 859 859 859 859 779 779 779 779 739

zľava 50% do 15.01.2017* 354,5 354,5 379,5 384,5 384,5 409,5 429,5 429,5 429,5 429,5 429,5 429,5 389,5 389,5 389,5 389,5 369,5

3. osoba na prístelke* 269,5 269,5 284,5 289,5 289,5 304,5 314,5 314,5 314,5 314,5 314,5 314,5 289,5 289,5 289,5 289,5 279,5

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>
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Cenníky - Turecká riviéra Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 1299 1299 1399 1299 1459 1359 1459 1359 1459 1299

zľava 35% do 15.01.2017* 844,35 844,35 909,35 844,35 948,35 883,35 948,35 883,35 948,35 844,35

3. osoba na prístelke* 668,85 616,85 701,35 655,85 720,85 668,85 720,85 668,85 701,35 629,85

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

dieťa 2-3 roky bez lôžka 99 EUR, potom 199 EUR

HOTEl AlI BEy cluB MANAvgAT***** strana: 194-195

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 959 959 969 969 979 979 999 999 999 999 999 999 999 979 979 969 969

zľava 35% do 15.01.2017* 623,35 623,35 629,85 629,85 636,35 636,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 636,35 636,35 629,85 629,85

3. osoba na prístelke* 473,85 473,85 480,35 480,35 486,85 486,85 499,85 499,85 499,85 499,85 499,85 499,85 499,85 486,85 486,85 480,35 480,35

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

dieťa 2-3 roky bez lôžka 99 EUR, potom 199 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 deluxe izbe s ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1389 1369 1549 1469 1589 1469 1589 1419 1519 1319

zľava 35% do 15.01.2017* 902,85 889,85 1006,85 954,85 1032,85 954,85 1032,85 922,35 987,35 857,35

3. osoba na prístelke* 681,85 668,85 753,35 714,35 772,85 714,35 772,85 694,85 740,35 649,35

4. osoba na prístelke* 714,35 707,85 798,85 753,35 811,85 753,35 811,85 733,85 779,35 681,85

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 499 489 549 529 569 529 569 509 539 479

HOTEl KAMElyA K cluB***** strana: 199

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

Počet nocí v štand. deluxe 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 959 959 999 1039 1059 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1039 1039 1019 959 959

zľava 35% do 15.01.2017* 623,35 623,35 649,35 675,35 688,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 714,35 675,35 675,35 662,35 623,35 623,35

3. osoba na prístelke* 480,35 480,35 506,35 519,35 525,85 545,35 545,35 545,35 545,35 545,35 545,35 551,85 519,35 519,35 512,85 480,35 480,35

4. osoba na prístelke* 506,35 506,35 525,85 545,35 558,35 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 577,85 545,35 545,35 538,85 506,35 506,35

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

2. dieťa 2-12 rokov na prístelke 349 349 359 379 389 399 399 399 399 399 399 399 379 379 379 349 349

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

7 
nocí

10/11 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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. 22.09.

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

dospelá osoba na základnom lôžku 859 879 1009 959 1069 999 1069 999 1039 929 939

zľava 35% do 15.01.2017* 558,35 571,35 655,85 623,35 694,85 649,35 694,85 649,35 675,35 603,85 610,35

3. osoba na prístelke* 428,35 434,85 499,85 480,35 538,85 506,35 538,85 506,35 519,35 460,85 460,85

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR (do 31.03.2017)

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 899 899 999 999 1059 999 1059 999 1059 899

zľava 35% do 15.01.2017* 584,35 584,35 649,35 649,35 688,35 649,35 688,35 649,35 688,35 584,35

3. osoba na prístelke* 480,35 460,85 512,85 480,35 532,35 499,85 532,35 499,85 512,85 460,85

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

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

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429

HOTEl MERyAN***** strana: 193

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 599 599 699 769 759 799 799 799 799 799 799 799 799 759 699 699 659

zľava 35% do 15.01.2017* 389,35 389,35 454,35 499,85 493,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 519,35 493,35 454,35 454,35 428,35

3. osoba na prístelke* 304,85 304,85 369,85 402,35 395,85 389,35 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 421,85 395,85 356,85 356,85 337,35

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 99 EUR, potom 299 EUR (do 31.03.2017)

HOTEl SulTAN Of DREAMS***** strana: 196-197

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 559 699 699 729 759 759 759 759 759 759 759 759 759 699 699 699 699

zľava 35% do 15.01.2017* 363,35 454,35 454,35 473,85 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 493,35 454,35 454,35 454,35 454,35

3. osoba na prístelke* 304,85 363,35 363,35 382,85 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 402,35 363,35 363,35 363,35 363,35

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

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

2. dieťa 3-13 rokov na prístelke 259 259 259 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 259 259 259 259

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 1639 1539 1689 1609 1789 1649 1789 1619 1689 1559

zľava 45% do 15.01.2017* 885,06 831,06 912,06 868,86 966,06 890,46 966,06 874,26 912,06 841,86

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

HOTEl MElAS RESORT***** strana: 198

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 1139 1139 1139 1179 1179 1179 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1179 1179 1179 1179 1139

zľava 45% do 15.01.2017* 615,06 615,06 615,06 636,66 636,66 636,66 669,06 669,06 669,06 669,06 669,06 669,06 636,66 636,66 636,66 636,66 615,06

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1379 1349 1449 1409 1619 1499 1619 1469 1449 1349

zľava 45% do 15.01.2017* 758,45 741,95 796,95 774,95 890,45 824,45 890,45 807,95 796,95 741,95

3. osoba na prístelke* 576,95 565,95 604,45 587,95 670,45 626,45 670,45 609,95 604,45 565,95

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

HOTEl vIllA SIDE RESIDENcE***** strana: 200

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 959 969 1019 1019 1019 1019 1119 1129 1129 1129 1129 1129 1069 1019 1019 1019 999

zľava 45% do 15.01.2017* 527,45 532,95 560,45 560,45 560,45 560,45 615,45 620,95 620,95 620,95 620,95 620,95 587,95 560,45 560,45 560,45 549,45

3. osoba na prístelke* 417,45 417,45 439,45 439,45 439,45 439,45 477,95 483,45 483,45 483,45 483,45 483,45 455,95 439,45 439,45 439,45 433,95

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

AKCIA 
2 DETIZA1€

AKCIA 
2 DETIZA1€



212  I  Turecko/Turecká riviéra Turecko/Turecká riviéra  I  213

Cenníky - Turecká riviéra Cenníky - Turecká riviéra

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2039 1879 2089 1969 2359 2169 2339 1969 2089 1879

zľava 47% do 15.01.2017* 1080,67 995,87 1107,17 1043,57 1250,27 1149,57 1239,67 1043,57 1107,17 995,87

3. osoba na prístelke* 810,37 752,07 826,27 783,87 932,27 858,07 921,67 783,87 826,27 752,07

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 879 819 899 859 1009 929 999 859 899 819

HOTEl TITANIc lARA BEAcH***** strana: 204

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 1319 1399 1399 1399 1429 1459 1499 1599 1599 1599 1599 1479 1459 1429 1399 1399 1399

zľava 47% do 15.01.2017* 699,07 741,47 741,47 741,47 757,37 773,27 794,47 847,47 847,47 847,47 847,47 783,87 773,27 757,37 741,47 741,47 741,47

3. osoba na prístelke* 534,77 566,57 566,57 566,57 577,17 593,07 608,97 646,07 646,07 646,07 646,07 598,37 593,07 577,17 566,57 566,57 566,57

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 599 639 639 639 649 659 669 709 709 709 709 669 659 649 639 639 639

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 superior izbe s ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1959 1809 1959 2049 2229 2049 2229 1909 1959 1809

zľava 42% do 15.01.2017* 1136,22 1049,22 1136,22 1188,42 1292,82 1188,42 1292,82 1107,22 1136,22 1049,22

3. osoba na prístelke* 846,22 782,42 846,22 881,02 956,42 881,02 956,42 823,02 846,22 782,42

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 859 799 859 899 959 899 959 839 859 799

HOTEl ROyAl SEgINuS***** strana: 206

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

Počet nocí v štand. superior 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 1309 1349 1349 1349 1349 1469 1519 1519 1519 1519 1519 1489 1349 1349 1349 1329 1209

zľava 42% do 15.01.2017* 759,22 782,42 782,42 782,42 782,42 852,02 881,02 881,02 881,02 881,02 881,02 863,62 782,42 782,42 782,42 770,82 701,22

3. osoba na prístelke* 579,42 596,82 596,82 596,82 596,82 643,22 666,42 666,42 666,42 666,42 666,42 654,82 596,82 596,82 596,82 585,22 538,82

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 599 619 619 619 619 669 689 689 689 689 689 679 619 619 619 609 569

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 deluxe štandardnej izbe s ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1959 2219 2419 2219 2659 2529 2719 2219 2049 1759

zľava 47% do 15.01.2017* 1038,27 1176,07 1282,07 1176,07 1409,27 1340,37 1441,07 1176,07 1085,97 932,27

3. osoba na prístelke* 598,37 672,57 720,27 672,57 789,17 752,07 805,07 672,57 624,87 545,37

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 839 939 1019 939 1109 1059 1139 939 879 769

HOTEl guRAl pREMIER BElEK & SpA***** strana: 202

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

Počet nocí v deluxe štand. 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 1309 1589 1639 1639 1639 1639 1819 1849 1849 1849 1669 1639 1359 1309 1309 1219

zľava 47% do 15.01.2017* 688,47 693,77 842,17 868,67 868,67 868,67 868,67 964,07 979,97 979,97 979,97 884,57 868,67 720,27 693,77 693,77 646,07

3. osoba na prístelke* 418,17 423,47 497,67 513,57 513,57 513,57 513,57 561,27 571,87 571,87 571,87 518,87 513,57 439,37 423,47 423,47 402,27

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

2. dieťa 2-13 rokov na prístelke 589 599 699 719 719 719 719 789 799 799 799 729 719 619 599 599 559

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 superior izbe s ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1959 1809 1959 2049 2229 2049 2229 1909 1959 1809

zľava 42% do 15.01.2017* 1136,22 1049,22 1136,22 1188,42 1292,82 1188,42 1292,82 1107,22 1136,22 1049,22

3. osoba na prístelke* 846,22 782,42 846,22 881,02 956,42 881,02 956,42 823,02 846,22 782,42

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 859 799 859 899 959 899 959 839 859 799

HOTEl ROyAl TAj MAHAl***** strana: 201

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 7 7

dospelá osoba na základnom lôžku 1309 1349 1349 1349 1349 1469 1519 1519 1519 1519 1519 1489 1349 1349 1349 1329 1209

zľava 42% do 15.01.2017* 759,22 782,42 782,42 782,42 782,42 852,02 881,02 881,02 881,02 881,02 881,02 863,62 782,42 782,42 782,42 770,82 701,22

3. osoba na prístelke* 579,42 596,82 596,82 596,82 596,82 643,22 666,42 666,42 666,42 666,42 666,42 654,82 596,82 596,82 596,82 585,22 538,82

1. dieťa 2-10 rokov na prístelke 199 EUR, potom 299 EUR

2. dieťa 2-10 rokov na prístelke 599 619 619 619 619 669 689 689 689 689 689 679 619 619 619 609 569

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 2689 2469 2689 2649 2909 2669 2909 2549 2689 2469

zľava 50% do 15.01.2017* 1344,5 1234,5 1344,5 1324,5 1454,5 1334,5 1454,5 1274,5 1344,5 1234,5

3. osoba na prístelke* 984,5 909,5 984,5 969,5 1059,5 979,5 1059,5 934,5 984,5 909,5

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

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 1119 1039 1119 1109 1209 1109 1209 1069 1119 1039

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 1119 1039 1119 1109 1209 1109 1209 1069 1119 1039

HOTEl DElpHIN BE gRAND***** strana: 205

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 1769 1809 1809 1809 1809 1889 1949 1949 1949 1949 1949 1929 1809 1809 1809 1789 1669

zľava 50% do 15.01.2017* 884,5 904,5 904,5 904,5 904,5 944,5 974,5 974,5 974,5 974,5 974,5 964,5 904,5 904,5 904,5 894,5 834,5

3. osoba na prístelke* 659,5 674,5 674,5 674,5 674,5 704,5 724,5 724,5 724,5 724,5 724,5 719,5 674,5 674,5 674,5 669,5 624,5

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

1. dieťa 7-15 rokov na prístelke 769 789 789 789 789 819 839 839 839 839 839 829 789 789 789 779 729

2. dieťa 2-15 rokov na prístelke 599 639 639 639 649 659 669 709 709 709 709 669 659 649 639 639 639

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 1539 1449 1669 1549 1719 1589 1719 1549 1669 1549

zľava 45% do 15.01.2017* 846,45 796,95 917,95 851,95 945,45 873,95 945,45 851,95 917,95 851,95

HOTEl SHERwOOD SENSIMAR BElEK***** strana: 203

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 1079 1079 1079 1129 1159 1159 1169 1199 1199 1199 1199 1179 1159 1159 1159 1159 1009

zľava 45% do 15.01.2017* 593,45 593,45 593,45 620,95 637,45 637,45 642,95 659,45 659,45 659,45 659,45 648,45 637,45 637,45 637,45 637,45 554,95

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1239 1239 1399 1369 1519 1409 1509 1299 1399 1209

zľava 52% do 15.01.2017* 594,72 594,72 671,52 657,12 729,12 676,32 724,32 623,52 671,52 580,32

3. osoba na prístelke* 455,52 455,52 513,12 498,72 551,52 513,12 546,72 479,52 513,12 445,92

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

1. dieťa 7-10 rokov na prístelke 569 569 629 619 679 629 669 589 629 559

HOTEl KARMIR RESORT***** strana: 208

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 889 889 899 989 989 999 1069 1069 1069 1069 1069 999 989 989 979 889 889

zľava 52% do 15.01.2017* 426,72 426,72 431,52 474,72 474,72 479,52 513,12 513,12 513,12 513,12 513,12 479,52 474,72 474,72 469,92 426,72 426,72

3. osoba na prístelke* 335,52 335,52 340,32 373,92 373,92 378,72 397,92 397,92 397,92 397,92 397,92 378,72 373,92 373,92 369,12 335,52 335,52

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

1. dieťa 7-10 rokov na prístelke 429 429 439 469 469 479 499 499 499 499 499 479 469 469 469 429 429

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>

214  I  Turecko/Turecká riviéra

Cenníky - Turecká riviéra

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK ****
Majstora Radovana 7 · HR-23000 Zadar

Vo Falkensteiner Club Funimation Borik si rodiny nájdu všetko pre svoju 
nezabudnuteľnú dovolenku v Dalmácii. Vynikajúca poloha pri mori s rozsiahlym 
voľno-časovým programom pre všetky vekové kategórie. So svojimi 258 rodinnými 
izbami a apartmánmi, bazénom a barom tento hotel ponúka vynikajúcu all-inclusive 
rodinnú dovolenku.

FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA *****
Resort Punta Skala · HR-23231 Petrčane – Zadar

Exkluzívny 5* hotel so svojimi 210 izbami a apartmánmi Vás jednoducho očarí. Všetky 
izby a apartmány majú lodžiu, z ktorej si môžete vychutnávať dych-vyrážajúci výhľad 
na more a prekrásne prostredie rezortu Punta Skaly v blízkosti historického mestečka 
Zadar. Unikátna a zároveň najväčšia wellness area v Chorvátsku sa rozprestiera na 
6000 m2 a ponúka jedinečné relaxačné možnosti počas celého roka.

FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA ****S

Hotels & Residences Punta Skala · HR-23231 Petrčane – Zadar

Falkensteiner Family Hotel Diadora je jednoznačne najideálnejším miestom na strávenie 
rodinnej dovolenky v Chorvátsku. V tomto modernom, bohato zariadenom komplexe 
nájdete všetko, čo si pre Vás a Vaše deti viete predstaviť: izby a apartmány prispôsobené 
pre rodiny s deťmi, jedinečný priestor pre deti „Falkyland“, fantastický vodný svet, 
veľmi široký výber voľno-časových aktivít a profesionálnu starostlivosť o deti.

FALKENSTEINER PREMIUM APARTMENTS SENIA
Resort Punta Skala · HR-23231 Petrčane – Zadar

Plne zariadené apartmány rôznych veľkostí s veľkou terasou a unikátnym výhľadom na 
Jadranské more a jeho ostrovy. Nachádzajú sa len 10 min. autom od historického centra 
Zadaru. Falkensteiner Premium Apartments Senia sú úžasnou alternatívou hotelovému 
ubytovaniu rovnajúcou sa vysokému štandardu a komfortu s ideálnou možnosťou využi-
tia služieb Falkensteiner Hotel & Spa Iadera a Falkensteiner Family Hotel Diadora.

FALKENSTEINER APARTMENTS PETRČANE
Punta Skala Ulica 1, 1A · HR-23231 Petrčane – Zadar

Moderné apartmány rôznych veľkostí s otvoreným priestorom spájajúcim kuchyňu, 
jedáleň a obývaciu miestnosť. Priestranná terasa alebo záhrada vrátane záhradného 
nábytku. Široký výber športových a voľno-časových aktivít v okolí. Apartmány 
získali ocenenie World  Travel Award 2015 ako líder v apartmánovom ubytovaní 
 v  Chorvátsku.

Viac informácií na www.firotour.sk

FALKENSTEINER HOTELY & APARTMÁNY  
IDEÁLNA  DOVOLENKA V DALMÁCII
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7 
nocí

10/11 
nocí

Termíny odletov z Bratislavy, Košíc a Sliača 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 ultra all inclusive 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

dospelá osoba na základnom lôžku 1809 1729 1929 1869 2029 1869 2029 1779 1849 1609

zľava 47% do 15.01.2017* 958,77 916,37 1022,37 990,57 1075,37 990,57 1075,37 942,87 979,97 852,77

3. osoba na prístelke* 714,97 688,47 762,67 736,17 799,77 736,17 799,77 704,37 730,87 640,77

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

HOTEl SHERwOOD cluB KEMER***** strana: 207

Termíny odletov z Bratislavy na 7 nocí JÚN JÚL AUGUST SEPTEMBER
04.06. 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. 24.09.

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 1179 1249 1269 1309 1309 1389 1389 1389 1389 1389 1389 1359 1309 1279 1209 1209 1149

zľava 47% do 15.01.2017* 624,87 661,97 672,57 693,77 693,77 736,17 736,17 736,17 736,17 736,17 736,17 720,27 693,77 677,87 640,77 640,77 608,97

3. osoba na prístelke* 481,77 508,27 513,57 534,77 534,77 561,27 561,27 561,27 561,27 561,27 561,27 550,67 534,77 518,87 492,37 492,37 471,17

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

ZĽAVA>>

ZĽAVA>>



Kde sa nachádza TO stále skloňované Slovenské more? No predsa v Chorvátsku, ktoré máme naozaj čo by kameňom dohodil.

Krátka cesta autobusom alebo vlastnou dopravou míňajúca tabuľky „dobro došli“ naznačuje ten správny smer pre zaslúžený relax

za sprievodu cikád, šumiaceho zrkadlového mora, borovicových a olivových hájov, stredomorskej kuchyne a to všetko tak blízko!

Vydajte sa aj vy cestou za nezabudnuteľnými zážitkami, ktoré navždy zostanú vo vašich spomienkach.

Najlepšia pláž:
Vedeli ste, že Chorvátsko patrí medzi špičku medzi
destináciami s najčistejšou kvalitou vody?
Rozmanitosť pobrežia dokazuje prítomnosť pláží s
malými či väčšími okruhliakmi, pieskom, štrkom, pláže
pre milovníkov vodných športov, pláže s pozvoľným
vstupom do vody vhodné pre rodiny s deťmi,
romantické zákutia, ktoré lemujú skalnaté úbočia,
ako aj miesta pre vyznávačov nudizmu. Ponuka
krištáľovo čistého pobrežia Jadranského mora je sku-
točne široká, stačí si už len vybrať!
MUST SEE najkrajších pláží:
- Baška – ostrov Krk
- Čista plaža – ostrov Pag
- Zrće – ostrov Pag
- Zlatni rat – letovisko Bol, ostrov Brač
- Orebić – Pelješac
- Punta Rata - Brela
- Big Blue Beach – Makarska riviéra
- Rajska plaža – Lopar, ostrov Rab

Oddych

    CHORVÁTSKO

Najlepšia 
       reštaurácia:
Kulinárske umenie Chorvátska máte možnosť testovať v širokej škále reštau-
rácii pri pobreží celého Jadranského mora. Ak  patríte k naozajstným gur-
mánom, vybrali sme pre Vás tie najlepšie z najlepších: najvyššie hodnote-
nou reštauráciou v mestečku Rovinj na Istrii je Monte (moderná, kreatívna 
kuchyňa). Ak zablúdite do mestečka Opatija, určite sa zastavte v štýlovej 
reštaurácii Bevanda, Pula ponúka najlepšiu reštauráciu Villa Vulin. V Zadare 
si pochutíte v Zadar Jadera, Vodice ponúkajú svoje naj v reštaurácii Konoba 
Tri Piruna, v historickom Šibeniku určite vyhľadajte podnik Pelegrini. Dub-
rovník sa pýši svojou skvostnou reštauráciou Nautika, ktorá ponúka úžasné 
výhľady. 

Jedlo

TOP FIRST 
MINUTE 

až 12%
do 15.01.2017

SUPER FIRST 
MINUTE 

až 10%
do 15.02.2017

FIRST
MINUTE 

až 8%
do 15.03.2017

STÁLY
KLIENT* 

2%
do 31.03.2017

FIRST MINUTE ZLAVY 
na dovolenku v Chorvátsku

,

* pre stálych klientov (boli s nami min. 1x) pri kúpe zájazdu do 31.03.2017
 platí na cenu za dospelú osobu resp. apartmán/štúdio

Celú ponuku ubytovania v Chorvátsku nájdete 

na www.firotour.sk  Firotour 2017  I  217216  I Firotour 2017



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 411023486. 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 15.11.2016 do 
14.11.2017. 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 15.11.2016.

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
 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 2016. 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. • Grafický návrh a realizácia katalógu: Alexander Weiner-walex.sk • Fotografie:
FIRO-tour, s.r.o., archív vydavateľa © 2014 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  nočný vyžitím

v hoteli je k dispozícii 

WiFi pripojenie

 hotel má k dispozícii  wellness

 

tobogany v areáli hotela

 

golfový hotelový rezort

 

hotel priamo pri pláži

Vysvetlivky 
piktogramov:
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Všeobecné informácieVšeobecné informácie
Vybraní autorizovaní predajcovia
BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR  
Dolná 23
974 01
048/415 60 68-9, 0915 841 611
koraltour@koraltour.sk

ELEGANCE TRAVEL, spol. s r.o.
Dolná 43
974 01
0905 139 018, 0907 889 747
bb@elegancetravel.sk

FAMIKO 
Dolná 68
974 01
048/414 15 00, 0917 351 205
famiko@famiko.sk

BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL, spol. s r.o.
Radničné nám. 25
085 01
054/472 62 73
spirit@spirit-travel.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL – LMC, a.s.
Dunajská 18
811 08
02/529 315 79, 526 341 47
extra.well@extrawellplus.sk 

SUNSET TRAVEL, spol. s r.o.
Záhradnícka 26
821 08
02/526 234 23, 0902 223 072
sunsettravel@sunsettravel.sk

PEGASUS AGENCY, spol. s r.o. 
Mickiewiczova 3
811 07
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
821 02
0918 343 323
cksk@cksk.sk

AGENTÚRA ZÁJAZDY.SK, spol. s r.o.
www.zajazdy.sk
0800 123 420
bratislava@zajazdy.sk

ČADCA
DOVOLENKA ONLINE
Hollého 1835/4
022 01
0904 502 011, 0915 979 433
v.urbanikova@dovolenkaonline.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
VLB TRAVEL, spol. s r.o.
OS Máj 1419
018 41
042/442 68 04, 0911 297 792 
vlb@vlbtravel.sk

CESTOVKA FLIPPER 
OS Máj 1420
018 41
042/442 60 17, 0915 794 530
info@cestovkaflipper.sk

GALANTA
REAL   
Sídlisko Jas 5
924 01
031/780 34 39, 0903 279 292
ckreal@ckreal.sk

GITA  
Šafárikova 1526 (pri BILLA)
924 01
031/780 21 06, 0915 841 961-2 
gita@gita.sk

HOLÍČ 
JANA TRAVEL
Námestie Mieru 1 
908 51
034/651 61 08
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
GAMA TRAVEL
Námestie slobody 28
066 01
057/775 07 00
gama.travel@stonline.sk

ILAVA
TRIS
Ružová 94
019 01
042/444 11 99, 0903 655 155
info@zajazdy-dovolenky.sk

KEŽMAROK
MARCO POLLO, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 2/193
060 01
052/452 36 62, 0915 841 711
marcopollo@marcopollo.sk

KOŠICE
PROGRESS CA, spol. s r.o.
Krivá 18
040 01
055/680 63 80, 055/680 61 99
progress@progress.eu.sk

TOPAS, spol. s r.o.
Hrnčiarská 12
040 01
055/625 89 69
topas@topas.sk

TRAVEL & FLY, spol. s r.o.
Kováčska 57
040 01
055/671 46 61, 0917 297 675
info@travelfly.sk

ELYS TRAVEL
Hlavná 66
040 01
0907 206 282, 055/728 72 27
elystravel@elystravel.sk

LEVICE
ÁČKO-TRAVEL.SK
Na bašte 5
934 01
036/631 90 93
levice@acko-travel.sk

DEKAMPO
Ľ. Štúra 7 (pešia zóna)
934 01
0948 905 906, 036/62 22 219     
dekampo@dekampo.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MAXIMUM TRAVEL, spol. s r.o.
Námestie osloboditeľov 68
031 01 
0908 535 420
zuzana@maximumtravel.sk

LIMIT
Námestie osloboditeľov 16
031 01
044/551 49 47, 0908 911 466
limit@limit.sk

LIPTOUR, spol. s r.o.
Štúrová 1036/32
031 01
044/551 41 41
pcr@liptour.sk

LUČENEC
LUX   
Železničná 1
984 01
047/433 13 95, 0911 883 817
info@cestovkalux.sk

MALACKY
POHODA
Záhorácka 46/30
901 01
034/773 10 99, 0911 504 666
ckpohoda@ckpohoda.sk
 
EDEN, spol. s r.o.
Radlinského 14
901 01
034/772 36 11
ckeden@stonline.sk

MARTIN
STAHL REISEN, spol. s r.o.
Ul. 29. augusta 9
036 01
043/238 87 66
stahl@stahl.sk

LASTMINUTKY.SK
M.R.Štefánika 12 
036 01
0907 975 573
michal@lastminutky.sk

MICHALOVCE
ZEMPLINTOUR, spol. s r.o.
Gorkého 1
071 01
056/642 17 12, 0905 399 333
ztour@ztour.sk

NITRA
OLIN TOUR, spol. s r.o.
Štefánikova 53
949 01
037/741 67 69, 741 02 52
olintour@compclub.sk

CORA
Štefánikova 11
949 01
037/741 11 97
ca.cora@stonline.sk

FUNTOUR
Štefánikova 8, pešia zóna
949 01
037/652 53 31, 0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
CEPREKA
Košikárska 2
915 01
032/771 04 16, 032/771 48 06
cepreka@cepreka.sk

SLOVKURORT, spol. s r.o.
J. Gábriša 2535/10A
915 01
032/771 90 16-7
slovkurort@slovkurort.sk

NOVÉ ZÁMKY
SLOVTURIST
Komárňanská 16
940 01
035/640 30 90, 644 92 51
slovturist@stonline.sk

X TOUR
Rákocziho 3 
940 01 
0915 841 605,  0904 915 243
xtour@xtour.sk

Kompletný zoznam autorizovaných predajcov na www.firotour.sk

PEZINOK
BITTNER Travel, spol. s r.o.
Holubyho 31
902 01
0949/224 765
bittnertravel@bittnertravel.sk

LOTUS TRAVEL
Meisslova 6
902 01
033/640 53 94, 0905 248 682
info@lotustravel.sk

PIEŠŤANY
CLUB TRAVEL, spol. s r.o.
Winterova ulica 5949/636
921 01
0917 266 484
clubtravel@clubtravel.sk

POPRAD
FAMILY
Partizánska 677/17
058 01
052/788 52 31, 0903 621 614
ckfamily@ckfamily.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E-TOURS, spol. s r.o.
Dom služieb Stred 39 
017 01
042/426 09 90, 0948 841 788 
etours@stonline.sk 

CREOTOUR
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01
0905 953 940
info@creotour.sk

PREŠOV
V.I.P. TOURS
M. Benku 3
080 01
051/775 33 08, 0915 841 763
viptours@stonline.sk
gregorhascak@stonline.sk

DOVOLENKA, spol. s r.o.
Hlavná 40 
080 01
0911 215 427
2a@dovolenka1.sk

IBIS (STEX, spol. s r.o.)
Hlavná 78 
080 01
051/772 51 06, 0915 841 762
ibis@ibistravel.sk

PRIEVIDZA
EASYTRAVEL, spol. s r.o.
OD Vtáčnik, Moyzesa 1
971 01
046/542 57 40
info@easytravelonline.sk

GLOBUS
Námestie slobody 22
971 01 
046/544 15 51, 0915 841 994
globus.ca@mail.telekom.sk

JUKO, spol. s r.o.
Námestie slobody 4
971 01
046/542 50 12
jukock@jukock.sk

RAJEC 
NATURA TEAM
M.R. Štefánika 617
015 01
041/542 47 35, 0905 165 313
naturateam@naturateam.com

RIMAVSKA SOBOTA
MEDIA TOUR
Hlavné námestie 5
979 01
047/581 17 37, 0907 887 210 
ckmedia@stonline.sk

SENEC 
BITTNER Travel, spol. s r.o.
Lichnerova 19
903 01
02/459 272 82, 0905 624 509
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
ÁČKO-TRAVEL.SK
Štefánikova 726/2
905 01
034/654 44 44
senica@acko-travel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL, spol. s r.o.
Námestie slobody 32
909 01
034/660 03 24, 0908 723 647
amatravel@amatravel.sk

SNINA
UNITUR
Stojárska 102 
069 01
057/768 57 35
unitur@stonline.sk

STROPKOV
EUROTOUR, spol. s r.o.
Hlavná 84/52
091 01
054/742 25 09, 0915 841 765
eurotour@stonline.sk

STUPAVA
VIA  
Hlavná 35
900 31
02/659 343 16, 0918 429 454
via@viastupava.sk

SVIDNÍK
EUROTOUR, spol. s r.o.
Bardejovská 2248/48
089 01
054/752 52 34, 0915 841 764 
eurotour@stonline.sk

ŠAMORÍN
JACOB REISEN, spol. s r.o.
Gazdovský rad 39/B 
931 01
031/562 79 11
jacobreisen@jacobreisen.sk

ŠTÚROVO
KING TOURS 
Hlavná 10
943 01
036/751 05 30
agentura@kingtours.sk

TOPOĽČANY
HELAS
Obchodné centrum JUH
955 03
038/532 53 77
info@helas.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
M.R.Štefánika 176
075 01
056/672 66 19, 0915 895 642
kamelot@kamelot.sk

AGI  
M.R.Štefánika 1632/ 39
075 01
056/668 57 10, 0905 696 062
agi.trebisov@gmail.com

TRENČÍN
KARIBIK
Vajanského 6
911 01
0910 902 553, 0911 902 553
karibikca@gmail.com

TRNAVA
PRIMATOUR, spol. s r.o. 
Trojičné nám. 10
917 01
033/551 48 77, 0915 841 985
primatour@primatour.sk

LAST MINUTE CENTRUM
Trojičné námestie 9
917 01
033/551 18 57, 0911 381 096
lastminute@dovolenka.net

HELL TOUR, spol. s r.o.
Radlinského 1/C
917 01
033/551 13 52, 0903 999 313
helltour@stonline.sk

VRÁBLE
X TOUR
Krátka 283
952 01
0915 841 811
xtour@xtour.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
CORAL 
Námestie Slobody  3
093 01
057/442 61 42
coral_ca@stonline.sk

VRBOVÉ
SLOVAK TRAVEL SERVICE 
M.A.Beňovského 19
922 03
0948 948 555
info@mojadovolenka.eu

VRÚTKY
ZUMIKRA 
Čsl.brigády 12
038 61
0918 909 950
zumikra@gmail.com

ZVOLEN
KATKA 
Trhova 1
960 01
045/532 67 27, 0905 219 900
agenturakatka@stonline.sk

GLOBAL TOUR 
Námestie slobody 2013
960 01
045/540 25 81
globaltour@globaltour.sk

RAU
Námestie SNP 3
960 01
045/533 35 93, 0907 193 367 
rauova@carau.sk

ŽILINA
OSTTOUR, spol. s r.o. 
Bottova 45
010 01
041/562 28 67, 562 63 20
osttour@osttour.sk

SMART TRAVEL
Národná 3
010 01
041/500 32 54
tosmart@tosmart.sk

AQUA TOUR 
J.Vuruma 144
010 01
041/562 50 57
aquatour@isternet.sk

MR TRAVEL 
Antona Bernoláka 51 
010 01
0948 454 739
info@mrtravel.sk
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Tešíme sa na Vás v našich pobočkách 
v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Košiciach

 
FIRO-tour BRATISLAVA
OC Bory Mall, 1. podlažie

02/3211 7431

0911/116 011

bratislava.bory@firotour.sk

FIRO-tour BRATISLAVA
Polus City Center, 1. posch.

02/3211 4999

0911/116 010

bratislava.polus@firotour.sk

FIRO-tour TRENČÍN
OC Laugaricio

032/658 5093

0911/116 009

trencin@firotour.sk

www.firotour.sk       www.facebook.com/firotour.sk

FIRO-tour ŽILINA
OC Aupark, 1. posch.

041/321 4443

0911/116 013

zilina@firotour.sk

FIRO-tour KOŠICE
OC Aupark, 1. posch.

055/3214442

0911/116 012

kosice@firotour.sk

 






