
exotika
www.firotour.sk

S FIROM LETO NEKONČÍ



KUBA

KUBA

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná penzia 
formou bufetu, 2x za týž-
deň možnosť využiť a‘la 
carte reštauráciu (nutná 
rezervácia), celodenné 
ľahké občerstvenie 
v baroch, neobmedzená 
konzumácia nealkoholic-
kých a alkoholických ná-
pojov, vybrané dovozové 
alkoholické nápoje

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, 2 hlavné reštaurá-

cie, 6 a‘la carte reštaurá-
cií, 5 barov, 2 snackbary, 
lobby bar (otvorený 24 
hodín denne), 2 veľké 
bazény a 1 detský ba-
zén, jacuzzi, obchodíky 
a butiky, konferenčná 
miestnosť, fitnes cen-
trum, sauna, 2 tenisové 
kurty, multifunkčné 
ihrisko, volejbal, stolný 
tenis, šípky, lukostreľba, 
nemotorizované vodné 
športy (katamarán, 
kajaky, skúšobný ponor 
v bazéne), bicykle

SLUŽBY ZA POPLATOK:
prenájom áut a bicyklov, 
sauna, masáže, práčov-
ňa, zdravotná služba, 
salón krásy, značkové 
nápoje, internetové pri-
pojenie, WiFi v lobby

UBYTOVANIE:
klimatizované izby 
Superior v 4podlaž-
nej hlavnej budove 
a bungalovy v tropickej 
záhrade;
izba Superior: kúpeľňa 
s vaňou/WC, fén, SAT/

TV, telefón, zariadenie 
na prípravu kávy, mini-
bar, trezor, klimatizácia, 
žehlička a žehliaca 
doska, balkón s výhľa-
dom do záhrady alebo 
na more (za poplatok)
izba Bungalow: v blíz-
kosti bazéna a pláže, 
balkón alebo terasa 

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub (4-12 rokov), detské 
ihrisko, herňa, opatrova-
nie detí (za poplatok)

STRAVOVANIE:
all inclusive – plná 
penzia formou bufetu, 
občerstvenie formou 
snacku počas dňa, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
lehátka, slnečníky 
a osušky pri bazéne 
a na pláži, volejbal, 
kajaky, šnorchlovanie, 1 
lekcia potápania v bazé-
ne, biliard

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, 
2 a‘la carte reštaurácie, 
snackbar, lobby bar, bar 
pri bazéne, bazén, inter-
netový kútik (za popla-
tok), lehátka a slnečníky 
pri bazéne, plážové 
osušky, fitnes centrum, 
tenis, aerobik, basketbal, 
futbal, minigolf, stolný 
tenis, volejbal, kajaky, 

šnorchlovanie, 1 lekcia 
potápania v bazéne, 
biliard, denné animačné 
a večerné programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
tenis (osvetlenie), masá-
že, potápanie, internet, 
požičovňa bicyklov

UBYTOVANIE:
268 klimatizovaných 
izieb v nízkopodlažných 

bungalovoch v záhrade; 
izba Standard: kúpeľňa/ 
WC, fén, chladnička, 
trezor (za poplatok), TV, 
balkón alebo terasa 

PRE DETI:
detský bazén, programy 
pre deti, detský klub

VARADERO
Barcelo Solymar       

VARADERO
Be Live Experience Turquesa      

Ideálna poloha moderného 
hotela vám umožní stráviť 
dovolenku na vynikajúcej pláži 
a zároveň sa večer nechať 
unášať rytmami salsy vo víre 
mesta. Hotel sa nachádza 
na začiatku hotelovej zóny 
na okraji centra Varadera 
priamo pri piesčitej pláži, 
centrum Varadera dostupné 
peši, reštaurácie, bary 
a obchody v dosahu hotela, 
v blízkosti golfové ihrisko.

Hotel ideálny pre rodiny 
s deťmi alebo páry, ktoré 
si chcú užiť krásne more 
a nádherne čistú vodu. 
Príjemný menší hotel sa 
nachádza v priestrannej 
záhrade, priamo pri pláži, 
8 kilometrov od centra 
starej časti strediska 
Varadero a 36 kilometrov 
od medzinárodného letiska 
Varadero.
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KUBA KUBA

KUBA KUBA

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
konzumácia miest-
nych nealkoholických 
a alkoholických nápojov 
po celý deň, možnosť 
večere v reštaurácii a’la 
carte (nutná rezervácia, 
2x za týždeň), snacky 
a ľahké občerstvenie 
v baroch po celý deň

VYBAVENIE:
vstupná hala s lobby ba-
rom, hlavná reštaurácia, 

2 a‘la carte reštaurácie, 
snackbar, 5 barov, 
veľký bazén s lehátkami 
a slnečníkmi, aerobik, 
stolný tenis, tenisový 
kurt, lukostreľba, bas-
ketbal, plážový volejbal, 
vodné pólo, fitnes 
centrum, sauna, vodné 
športy (windsurfing, 
kajak, katamarán, skú-
šobný ponor v bazéne, 
šnorchlovanie), herňa, 
miestnosť pre animačné 
programy, obchod so 
suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK:
masáže, pranie bielizne, 
motorizované vodné 
športy, internet

UBYTOVANIE:
272 svetlých a vkus-
ne zariadených izieb 
v hlavnej budove a 17 
dvojposchodových 
bungalovoch; 
izba Standard: kúpeľňa/
WC, klimatizácia, fén, te-
lefón, SAT/TV, chladnič-
ka, trezor (za poplatok), 
balkón alebo terasa; 

izba Bungalow: izby 
v blízkosti bazéna

PRE DETI:
detský bazén, progra-
my pre deti, miniklub, 
opatrovanie detí (za po-
platok)

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu 
v hlavnej a plážovej 
reštaurácii, reštaurácie 
a’la carte (nutná rezer-
vácia), občerstvenie 
v baroch počas dňa, ne-
obmedzená konzumá-
cia nápojov (alkoholic-
kých i nealkoholických), 
izbová služba

VYBAVENIE:
lobby s recepciou a ba-
rom, hlavná reštaurácia, 

3 a‘la carte reštaurácie, 
snackbar, plážový bar, 
diskotéka, Cigar bar, 3 
bazény, detský bazén, 
wellness centrum 
(fitnes centrum, sauna, 
masáže), stolný tenis, 
volejbal, tenis, lukostreľ-
ba, aerobik, vodné pólo, 
lekcie tanca, animačné 
programy, internetový 
kútik (za poplatok), WiFi 
pripojenie na recepcii, 
konferenčná miestnosť, 
obchodík so suvenírmi, 
kaderník

SLUŽBY ZA POPLATOK:
prenájom áut, internet 
a WiFi pripojenie, v blíz-
kosti hotela - bowling, 
golf, jazda na koni, 
potápanie, vodné 
lyžovanie

UBYTOVANIE:
386 komfortných 
izieb v trojposchodo-
vých budovách (288 
izieb Standard, 36 izieb 
Family, 24 Spa Junior 
suít, 36 Junior suít, 2 
prezidentské suity) 

izba Standard: kúpeľňa/
WC, fén, telefón, SAT/
TV, rádio/CD prehrávač, 
klimatizácia, minibar, 
trezor, zariadenie 
na prípravy kávy/čaju, 
žehlička a žehliaca 
doska, balkón
Junior Suite: väčšia obý-
vacia časť s posedením

PRE DETI:
detský klub, detský 
bazén, stráženie detí 
(za poplatok), vodný 
park so šmykľavkami

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
občerstvenie počas dňa, 
zmrzlina, nealkoholické 
a alkoholické nápoje 
miestnej výroby, vybrané 
alkoholické nápoje 
z dovozu

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, 
3 a‘la carte reštaurácie 
(medzinárodná, talianska, 

stredomorská), snackbar, 
lobby bar, pool/plážový 
bar, bazén, obchod so 
suvenírmi, kaderníc-
tvo, internetový kútik, 
diskotéka, SPA centrum 
(sauna, jacuzzi, masáže), 
fitnes centrum, aerobik, 
basketbal, futbal, plážový 
volejbal, vodné pólo, 
stolný tenis, tenis, šípky, 
vodné športy (kajaky, 
windsurfing, plachtenie), 
animačné a zábavné 
programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
služby SPA centra, 
potápanie, 18-jamkové 
golfové ihrisko v blízkos-
ti, internetový kútik

UBYTOVANIE:
391 priestranných klima-
tizovaných izieb v 11 troj-
podlažných budovách;
izba Standard: kúpeľňa 
so sprchou/WC, fén, 
telefón, SAT/TV, trezor, 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 

žehlička a žehliaca dos-
ka, balkón alebo terasa;
izba Romantic: extra 
služby a detaily na izbe

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub (4-12 rokov), animač-
né aktivity

STRAVOVANIE:
all inclusive – plná 
penzia formou bufetu, 
neobmedzené využíva-
nie a’la carte reštaurácií, 
neobmedzené množstvo 
vybraných medzinárod-
ných a lokálnych alkoho-
lických a nealkoholických 
nápojov (domáce víno 
v rámci ceny), snack 
počas dňa, vstup na dis-
kotéku (nápoje v rámci 
ceny)

VYBAVENIE:
recepcia, hlavná 

reštaurácia, 3 a’la carte 
reštaurácie, kaviareň, 
snackbar pri bazéne 
a na pláži, 5 barov, 2 
bazény (1 exkluzívny pre 
Privilege club), Despa-
cio SPA centrum, fitnes 
centrum, 2 tenisové 
kurty, multifunkčné 
ihrisko, nemotorizované 
vodné športy (kajak, 
katamarán, vodný 
bicykel, windsurfing), 
internetové centrum, 
divadlo, diskotéka, den-
né a večerné animačné 
programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
služby Despacio SPA 
centra, internetové 
centrum, lekárske služby, 
práčovňa

UBYTOVANIE:
420 klimatizovaných 
pohodlných izieb; 
izba Deluxe: kúpeľ-
ňa/WC, fén, LCD TV, 
telefón, minibar, trezor, 
zariadenie na prípravu 
kávy, žehlička a žehlia-
ca doska, gauč, balkón 
alebo terasa; ďalšie 
typy izieb: izba Privilege 

Deluxe; Privilege Junior 
Suite 

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub Daisy (4-12 rokov), 
teen klub (13-17 rokov), 
denné a večerné ani-
mačné aktivity

Poznámka:
Privilege klub: súkromná 
recepcia s barom (nápoje 
Premium v rámci ceny), ex-
kluzívny bazén a bar, izbové 
služby, zľavy v SPA centre

VARADERO
Iberostar Tainos      

VARADERO
Iberostar Varadero       

VARADERO
Iberostar Playa Alameda       +

VARADERO
Ocean Varadero El Patriarca       

Hotel vhodný aj pre 
najnáročnejšiu klientelu, 
bohatá ponuka programov 
po celý deň, výborná kuchyňa 
a samozrejme nádherná 
pláž. Priestranný a moderne 
zariadený hotelový komplex 
v štýle karibskej dedinky 
na idylickej pláži v hotelovej 
záhrade, cca 13 km od centra 
Varadera; spojenie do centra 
miestnym shuttle busom alebo 
taxíkom.

Pokiaľ chcete stráviť luxusnú 
a pohodlnú dovolenku 
v priateľskej atmosfére, 
nemôžete si vybrať lepšie. 
Rozsiahly moderný prázdninový 
komplex v tropickej záhrade 
priamo pri piesčitej pláži 
Varadero bokom od hlavnej 
cesty sa nachádza cca 50 km 
od letiska vo Varadere, cca 
18 km od centra Varadera 
(spojenie miestnym shuttle 
busom).

Dovolenka v tomto hoteli 
vám zaručí pohodlie, kvalitu 
a super servis za vynikajúcu 
cenu. Hotelový komplex 
obklopený nádhernou 
záhradou priamo na pláži 
Varadero v blízkosti 
prírodnej rezervácie, cca 
17 km od centra Varadera 
s množstvom nákupných 
a zábavných možností, cca 
55 km od letiska vo Varadere.

Nádherný hotelový komplex 
obklopený bujnou vegetáciou, 
na prekrásnej kubánskej 
pláži Varadero s jemným 
pieskom, vhodný pre všetky 
vekové kategórie, v blízkosti 
golfového ihriska, 8 km 
od centra Varadera, cca 34 km 
od letiska vo Varadere.

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
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SPA JUNIOR SUITE

IZBA DELUXE PRIVILEGE DELUXE/JUNIOR SUITE



STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
výber z menu v reštau-
ráciách a‘la carte, ne-
obmedzené množstvo 
alkoholických a neal-
koholických nápojov 
miestnej výroby, ľahké 
občerstvenie počas 
dňa

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, zmenáreň, banko-
mat, hlavná reštaurácia, 

7 a‘la carte reštaurácií, 
8 barov, snackbar, 
bazén, SPA centrum, 
salón krásy, obchody, 
internetové centrum, 
WiFi pripojenie, kasíno, 
nočný klub, fitnes 
centrum, minifutbal, 
lezecká stena, bed-
minton, aerobik, stolný 
tenis, tenisové kurty, 
basketbalové ihrisko, 
plážový volejbal, vodné 
športy, denné a večer-
né aktivity pri bazéne 
a na pláži

SLUŽBY ZA POPLATOK:
herňa, lekcie potápania 
a windsurfingu, golf, 
služby SPA centra, 
práčovňa, obchody, in-
ternetové centrum, WiFi 
pripojenie, salón krásy, 
kasíno, opatrovanie detí

UBYTOVANIE:
798 klimatizovaných 
izieb a suít obklopených 
tropickou záhradou; 
izba Standard: kúpeľňa/
WC, fén, telefón, káblová 
TV, žehlička a žehliaca 

doska, zariadenie na prí-
pravu kávy/čaju, trezor, 
minibar, rádio budík, 
balkón; ďalšie typy izieb: 
izba Superior, Suite Club 
Premium, izba Family 

PRE DETI:
detský bazén s vodným 
parkom, detský klub 
(4-12 rokov), mini disco 
v divadle, opatrovanie 
detí

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
reštaurácie a‘la carte bez 
obmedzenia a rezervácií, 
24 hodinový snack, ne-
obmedzená konzumácia 
miestnych a medzinárod-
ných alkoholických a ne-
alkoholických nápojov, 
izbová služba

VYBAVENIE:
priestranná vstupná 
hala s recepciou, hlavná 
reštaurácia, 7 a‘la carte 

reštaurácií, 2 bistrá, 7 ba-
rov, kaviareň, 4 bazény, 
jacuzzi, slnečná terasa 
s lehátkami a slnečníkmi, 
Dreams Spa by Pevonia, 
fitnes centrum, stolný 
tenis, tenis, biliard, vodné 
športy, WiFi pripojenie, 
suveníry a rôzne ob-
chody, open air divadlo, 
kasíno, diskotéka, denné 
animačné aktivity

SLUŽBY ZA POPLATOK:
služby Dreams Spa 
by Pevonia, lekárske 

služby, prenájom auta, 
práčovňa, internetová 
kaviareň, DVD/video po-
žičovňa, motorizované 
vodné športy, potápanie 

UBYTOVANIE:
751 izieb a suít v lu-
xusnom karibskom 
štýle vo veľkej tropickej 
záhrade; 
izba Premium Deluxe 
Garden View: kúpeľňa 
s vaňou a sprchou/WC, 
fén, klimatizácia s indi-
viduálnym ovládaním, 

káblová TV, CD/DVD 
prehrávač, budík s MP3 
prehrávačom, minibar, 
zariadenie na prípravu 
kávy/čaju, žehlička 
a žehliaca doska, telefón, 
elektronický trezor, 24 
hodinová izbová služba, 
balkón alebo terasa 

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub Explorer‘s Club (3-
12 rokov), Core Zone pre 
teenagerov (13-17 rokov), 
opatrovanie detí

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
a‘la carte reštaurácie, 
neobmedzená konzu-
mácia nealkoholických 
a miestnych alkoholic-
kých nápojov, pizzéria, 
snackbar na pláži

VYBAVENIE:
vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, 4 a‘la 
carte reštaurácie, pizzé-
ria, snackbar na pláži, 4 
bary, bazén, jacuzzi, Spa 

centrum (masáže, salón 
krásy), fitnes centrum, 
tenisové kurty, futbal, 
lukostreľba, stolný tenis, 
vodné športy (kajak, 
katamarán, potápanie), 
WiFi pripojenie zadarmo, 
logo shop, obchod so 
suvenírmi, butik, divadlo, 
diskotéka, kasíno 150 
metrov (transfer zadar-
mo), denné a večerné 
animačné programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
Spa centrum, motori-

zované vodné športy 
a potápanie, reštaurácia 
Terrace, lekárske služby, 
vínny bar

UBYTOVANIE:
402 príjemne zariade-
ných klimatizovaných 
izieb v 2poschodových 
budovách;
izba Standard Garden 
View: kúpeľňa/WC, 
fén, stropný ventilátor, 
telefón, SAT TV, trezor, 
minibar (voda), WiFi 
pripojenie (zadarmo), 

balkón alebo terasa ;
izba Comfort (naviac 
žehlička a žehliaca dos-
ka, minibar (voda, sóda, 
pivo, nealko), zariadenie 
na prípravu kávy), izba 
Privileged Superior, izba 
Privileged Honeymoon 
Junior Suite

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub (4-12 rokov), junior 
klub (13-17 rokov)

STRAVOVANIE:
all inclusive – plná 
penzia formou bufetu, 4 
bary s neobmedzenou 
konzumáciou miestnych 
alkoholických a neal-
koholických nápojov, 
ľahké občerstvenie po-
čas celého dňa, 3 bary 
hotela Tropical Princess, 
diskotéka El Areito (ná-
poje 23.00-00.00 hod.  
zadarmo), Princess 
Casino (doprava do ho-
tela Bavaro Princess 
zadarmo)

VYBAVENIE:
vstupná hala a lobby 
s recepciou, WiFi 
pripojenie na recep-
cii zadarmo, hlavná 
reštaurácia, 5 a‘la carte 
reštaurácií, snackbar, 
Creperia, 4 bary, 
bazén pre dospelých 
aj deti, fitnes centrum, 
SPA Metamorphosis, 
sauna, jacuzzi, plážové 
osušky, 1 lekcia úvod 
do potápania v bazé-
ne, nemotorizované 
vodné športy, tenis, 

minigolf, lukostreľba, 
diskotéka El Areito, 
denné a nočné ani-
mačné programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
a‘la carte reštaurácie 
La Cava a El Pescador, 
konferenčné miest-
nosti, masáže, služby 
SPA Metamorphosis, 
kaderníctvo, lekárska 
služba, motorizované 
vodné športy, internet, 
svadobné a golfové 
balíčky

UBYTOVANIE:
355 izieb v karibskom 
štýle; 
izba Superior: 1 king 
size alebo 2 postele, 
kúpeľňa/WC, fén, klima-
tizácia, ventilátor, trezor 
(za poplatok), SAT/TV, 
minibar, telefón, balkón; 
Caribe Suite

PRE DETI:
detský bazén, miniklub 
(4-12 rokov), klub pre 
násťročných (13-17 rokov), 
detské ihrisko

BAYAHIBE
Dreams La Romana Resort & Spa       

PUNTA CANA
Barcelo Punta Cana      

BAYAHIBE
Catalonia Gran Dominicus      

PUNTA CANA
Caribe Club Princess      

Hotel poskytujúci vysokú 
úroveň luxusu a atmosféru 
pre páry a rodiny s deťmi, 
na bezkonkurenčnej karibskej 
pláži na juhovýchodnom 
pobreží Dominikánskej 
republiky, 10 minút chôdze 
od rybárskej dedinky 
Bayahibe, cca 85 km 
od letiska Punta Cana, cca 
15 km od mesta La Romana.

Hotel obklopený krásnou 
tropickou záhradou priamo 
na nádhernej piesočnatej 
pláži Bavaro v Punta Cane, 
jednej z najvyhľadávanejších 
lokalít v Dominikánskej 
republike, vhodný pre rodiny 
s deťmi, cca 32 km od letiska 
Punta Cana.

Príjemný hotelový komplex 
s farebnou karibskou 
architektúrou a bujnou 
tropickou vegetáciou v južnej 
oblasti Dominikánskej 
republiky má vynikajúcu 
polohu v blízkosti rybárskej 
dedinky Bayahibe 
a národného parku, cca 25 km 
od mesta La Romana, cca 
100 km od medzinárodného 
letiska v Punta Cane.

Okúzľujúce farby Karibiku 
môžete obdivovať v tomto 
hoteli na jednej z najkrajších 
pláží Bavaro. V rámci rezortu 
po celý deň premáva vláčik, 
hotel spojený s hotelom 
Tropical Princess (klienti môžu 
využívať aj väčšinu zariadení 
v tomto hoteli), cca 25 km 
od letiska v Punta Cane.

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
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IZBA FAMILY MAX. 

PRIVILEGED HONEYMOON 

PRIVILEGED HONEYMOON HONEYMOON SUITE



MASTER SUITE, GRAND MASTER SUITE

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná pen-
zia formou bufetu, 24 
hod. snackbar, a’la carte 
reštaurácie (nutná re-
zervácia), neobmedze-
né množstvo nealko-
holických a miestnych 
alkoholických nápojov, 
niektoré medzinárodné 
alkoholické nápoje

VYBAVENIE:
recepcia, 2 hlavné 
reštaurácie, 8 a’la car-
te reštaurácií, Sport 

bar – 24 hod. snack, 
10 barov v celom kom-
plexe, 4 bazény, vod-
ný park Pirates Island, 
vodné športy na pláži, 
tenisové kurty, stolný 
tenis, basketbalové, 
futbalové, baseballo-
vé ihrisko, minigolf, 
fitnes cetrum, SPA 
centrum, obchodné 
centrum, divadlo, 
kasíno, diskotéka, 
kostol, hotelový vlá-
čik, denné a večerné 
animačné aktivity

SLUŽBY ZA POPLATOK:
internetové centrum, 
golf, minigolf, motorové 
vodné športy, SPA cen-
trum, izbové služby, vod-
ný park Pirates Island, 
francúzska reštaurácia 
La Comedie 

UBYTOVANIE:
1402 klimatizovaných 
izieb a suít; 
izba Junior Suite Deluxe: 
kúpeľňa/WC, fén, stropný 
ventilátor, gauč, minibar, 
trezor, LCD TV, rádio 

s budíkom, zariadenie 
na prípravu kávy, žehlič-
ka a žehliaca doska, 
župan a papuče, balkón 
alebo terasa s jacuzzi 
s výhľadom do záhrady 
alebo čiastočne na more; 
ďalšie typy izieb na webe

PRE DETI:
vodný park a detský 
klub Barcy (3-12 rokov), 
vodný park Pirates 
Island, night klub pre 
teenagerov, animačné 
aktivity

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná penzia 
formou bufetu, občerstve-
nie v snackbare počas 
dňa, a‘la carte reštaurácie 
(3 rezervácie/týždeň), ne-
alkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby 
vo všetkých reštauráciách 
a baroch, domáce víno 
k jedlu

VYBAVENIE:
vstupná hala s recepciou, 
3 veľké bazény v tvare 
jazera s detskou sekciou, 

hlavná reštaurácia,  
5 a‘la carte reštaurácií, 
niekoľko barov, fitnes 
centrum, Spa centrum, 
tenis, basketbalové ihris-
ko, stolný tenis, futbalové 
ihrisko, minigolf, vodné 
športy, WiFi pripojenie 
na recepcii (60 minút 
denne zadarmo), divadlo, 
golfové ihrisko v blíz-
kosti, Karibská dedinka 
(diskotéka, karaoke, 
kasíno, suveníry), denné 
a večerné animačné 
programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
internet, požičovňa 
mobilných telefónov 
a notebookov, SPA 
centrum a salón krásy, 
trezor, motorizované 
vodné športy, green 
fees, nočné osvetlenie 
na tenisovom ihrisku

UBYTOVANIE:
816 klimatizovaných 
suít v 3 poschodových 
vilkách
izba Junior Suite 
Superior: kúpeľňa/WC, 

vírivka, fén, pohovka, 
stropný ventilátor, SAT/
TV, telefón, budík, 
trezor (za poplatok), 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy a čaju, 
žehlička a žehliaca 
doska, balkón/terasa, 
pripojenie na internet 
(za poplatok)

PRE DETI:
detský klub Bahia 
Scouts (4-12 rokov), 
detské bazény, detský 
vodný park, Fun Park

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
celodenné ľahké občer-
stvenie, neobmedzená 
konzumácia alkoholic-
kých a nealkoholických 
nápojov vrátane ovoc-
ných džúsov, vybrané 
dovozové nápoje, večere 
v reštauráciách a‘la carte, 
izbová služba

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, 2 hlavné 

reštaurácie, 5 a‘la carte 
reštaurácií, 9 barov,  
4 bazény, konferenčné 
miestnosti, tenisové 
kurty, paddle a basket-
balové ihrisko, aerobik, 
volejbal, obchodíky, 
kasíno, SPA centrum, 
fitnes centrum, vodné 
športy, denné a nočné 
animačné programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
WiFi pripojenie, služby 
SPA centra, salón krásy, 
neďaleké golfové ihrisko, 

práčovňa, lekárska služ-
ba, kasíno, konferenčné 
miestnosti, motorizované 
vodné športy, bowling

UBYTOVANIE:
540 suít v karibskom štý-
le s krásnym výhľadom 
na záhradu, bazén alebo 
oceán; 
izba Deluxe Tropical 
View, Pool View, 
Ocean View: luxusne 
vybavené a priestranné 
izby, kúpeľňa s jacuzzi/
WC, fén, klimatizácia, 

ventilátor, TV plazma, 
rádio budík, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
trezor, žehlička a žehlia-
ca doska, minibar, WiFi 
pripojenie (za poplatok), 
terasa alebo balkón; 
ďalšie typy izieb na webe

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub (3-12 rokov), progra-
my pre deti, nafukovací 
ľadovec

STRAVOVANIE:
all inclusive – 24 ho-
dín denne, plná penzia 
formou bufetu, výber 
z menu v reštauráciách 
a‘la carte, občerstvenie 
počas dňa, neobme-
dzené množstvo neal-
koholických nápojov, 
alkoholických nápojov 
miestnej výroby 
a vybrané dovozo-
vé nápoje, diétna aj 
vegetariánska strava, 
izbová služba

VYBAVENIE:
vstupná hala, recep-
cia, výťahy, hlavná 
reštaurácia, 3 a‘la carte 
reštaurácie, 5 barov, 
bazén, jacuzzi, fitnes 
centrum, SPA centrum, 
tenisové kurty, basket-
balové ihrisko, biliard, 
bowling (za poplatok), 
vodné športy, aerobik, 
kasíno, denné a večer-
né animačné programy; 
klienti môžu využiť aj 
7 reštaurácií a 11 barov 
vedľajšieho hotelového 

komplexu Now Larimar 
Punta Cana

SLUŽBY ZA POPLATOK:
WiFi propojenie na izbe 
a v priestoroch hotela, 
práčovňa, kasíno, kon-
ferenčná miestnosť, ob-
chody, bowling, lekárska 
starostlivosť, služby SPA 
centra, motorizované 
vodné športy

UBYTOVANIE:
464 izieb v modernom 
karibskom štýle; 

izba Junior Suite Tro-
pical View, Pool View, 
Ocean View, Garden 
Terrace: kúpeľňa/WC, 
sprcha, dvojité umývad-
lo, zrkadlo, fén, klimati-
zácia, ventilátor, župan, 
papuče, telefón, budík, 
LCD TV, WiFi pripojenie, 
trezor, denne doplňo-
vaný minibar zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
žehlička a žehliaca dos-
ka, balkón alebo terasa 
s jacuzzi; ďalšie typy 
izieb na webe

PUNTA CANA
Grand Bahia Principe Bavaro Resort       + 

PUNTA CANA
Barcelo Bavaro Palace Deluxe       

PUNTA CANA
Now Larimar Punta Cana       

PUNTA CANA
Secrets Royal Beach Punta Cana       

Ideálny hotel pre bezstarostnú 
dovolenku, všetko potrebné 
je v jednom komplexe, 
vhodné pre rodiny s deťmi, 
novinkou je vodný park 
so šmykľavkami a Fun 
park pre deti aj dospelých, 
v blízkosti golfového ihriska 
Punta Blanca, cca 30 minút 
od medzinárodného letiska 
v Punta Cane.

Hotel pri 2 km dlhej pláži, 
jednej z najkrajších pláží 
v oblasti Punta Cana pýšiacou 
sa modrou vlajkou, vhodný 
pre milovníkov jedla, pre 
páry a aj pre rodiny s deťmi. 
V blízkosti sa nachádza 
nákupné centrum Palma 
Real Shopping, vedľa hotela 
najväčší trh so suvenírmi, cca 
10 km od letiska Punta Cana.

Moderný hotel s vynikajúcimi 
službami, priamo pri 
prekrásnej širokej pláži 
ideálnej k prežitiu vysnenej 
dovolenky plnej odpočinku. 
Hotel ponúka niekoľko 
reštaurácií, množstvo zábavy, 
blízkosť nákupného centra 
Palma Real a nachádza sa 
cca 30 km od letiska Punta 
Cana.

Luxusný hotel s exkluzívnymi 
službami, iba pre dospelých, 
ktorí si chcú užiť odpočinok, 
ale sa aj športovo vyžiť. 
Hotelový komplex v rozsiahlej 
záhrade priamo na krásnej 
pláži Bavaro s bielym 
pieskom, susedí s luxusným 
hotelom Now Larimar Punta 
Cana, cca 30 minút od letiska 
v Punta Cane.

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
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FAMILY JUNIOR SUITE

PREFERRED CLUB MASTER SUITE OCEAN FRONT 



STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 3 
a‘la carte reštaurácie (3 
rezervácie/týždeň), neob-
medzené množstvo neal-
koholických a miestnych 
alkoholických nápojov, 
snack 24 h, všetky služby 
v Grand Bahia Principe 
Tulum (okrem reštaurácií)

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, WiFi pripojenie 
na recepcii (1 hod 

denne zadarmo), hlavná 
reštaurácia, 3 a‘la carte 
reštaurácie, 7 barov, 2 
snackbary, 2 bazény, 3 
jacuzzi, Bahia Spa, fit-
nes, 5 tenisových kurtov, 
basketbalové ihrisko, 
bicykle, vodné športy, 
golfové ihrisko Riviera 
Maya Golf Club (green 
fee zadarmo), Hacienda 
Doňa Isabel (karaoke 
bar, diskotéka), lekáreň, 
obchodíky, hotelový 
vláčik, denné a večerné 
animačné aktivity

SLUŽBY ZA POPLATOK:
Bahia Spa, motorové 
vodné športy a potá-
panie, internet, trezor, 
služby lekára, lekáreň

UBYTOVANIE:
1080 klimatizovaných 
suít v 3poschodových 
vilkách;
izba Juior Suite Superior: 
kúpeľňa s hydroma-
sážňou vaňou/WC, 
fén, pohovka, stropný 
ventilátor, telefón, rádio 
budík, LCD TV, minibar, 

trezor (za poplatok), 
zariadenie na prípravu 
kávy, žehlička a žehliaca 
doska, WiFi pripojenie 
(za poplatok), balkón; 
ďalšie typy izieb:
Family Junior Suite, Mas-
ter Family Suite, Club 
Golden Junior Suite 

PRE DETI:
vodný park a detský 
detský bazén, detský 
klub, mini disko, Bahia 
Scouts vodný park so 
šmykľavkami, teen klub

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
občerstvenie počas 
dňa, neobmedzená 
konzumácia nealko-
holických a miestnych 
alkoholických nápojov

VYBAVENIE:
hotelová hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, 
2 a‘la carte reštaurácie, 
snackbar, zmrzlináreň, 
kaviareň, 3 bary, plážový 
bar, bar v bazéne, bazé-

ny, lehátka a slnečníky, 
obchod so suvenírmi, 
SPA centrum, fitnes cen-
trum, aerobik, aquaero-
bik, vodné pólo, plážový 
volejbal, tematické párty, 
biliard, stolný tenis, 
tenisový kurt (osvetlenie 
za poplatok), vodné 
športy (plachetnice, 
skúšobný ponor v bazé-
ne, kajaky, windsurfing, 
vybavenie na šnorch-
lovanie), požičovňa 
bicyklov, denné a nočné 
animačné programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
reštaurácia Terraza Grill, 
potápačské centrum, 
prenájom áut, Spa 
centrum, internet, trezor 
v štandardnej izbe, 18 
jamkové golfové ihrisko 
v blízkosti hotela, WiFi 
pripojenie

UBYTOVANIE:
196 izieb v nízko-pod-
lažných budovách/
vilkách; 
izba Standard: kúpeľňa/
WC, fén, klimatizácia, 

stropný ventilátor, 
telefón, TV, minibar 
(bez nápojov), trezor 
(za poplatok), žehlička 
a žehliaca doska, bal-
kón alebo terasa
izba Superior: navyše 
kávovar, trezor (zadar-
mo), denne doplňovaný 
minibar 

PRE DETI:
detský bazén, detské 
ihrisko, detský klub, 
opatrovanie detí (za po-
platok)

MEXIKO MEXIKO

MEXIKO MEXIKO

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná pen-
zia formu bufetu, a’la 
carte reštaurácie (nutné 
rezervácie), neobme-
dzené množstvo alko-
holických a nealkoho-
lických nápojov počas 
dňa, ľahké občerstvenie 
24 hodín denne

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurá-
cia La Terraza, 4 a’la 
carte reštaurácie (Por-

tofino - stredomorská, 
Mirramare - talianska, 
Viva Caffe - medziná-
rodná, Hacienda Don 
Diego – mexická), 
Arrecife snackbar, 3 
bary, 2 bazény, teniso-
vé kurty, fitnes, sauna, 
jacuzzi, SPA centrum, 
obchodíky, práčovňa, 
zmenáreň, konferenč-
ná miestnosť, WiFi pri-
pojenie vo verejných 
priestoroch, denné 
a večerné animačné 
programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
trezor na izbe, potá-
pačské centrum, SPA 
centrum, práčovňa, 
golf, svadobné balíčky, 
internet

UBYTOVANIE:
604 klimatizovaných 
izieb;
izba Superior: 2 lôžka 
veľkosti Queen alebo 
1 lôžko veľkosti King, 
kúpeľňa/WC, fén, LCD-
SAT/TV, telefón, minibar, 
trezor (za poplatok), 

žehlička a žehliaca dos-
ka, balkón alebo terasa;
ďalšie typy izieb: Deluxe 
room, Superior Ocean 
View

PRE DETI:
miniklub (4-12 rokov) 
s bazénom, junior klub, 
zábavné programy

STRAVOVANIE:
all inclusive – plná penzia 
formou bufetu, možnosť 
večerí v a‘la carte reštau-
ráciách (nutná rezervácia), 
neobmedzená konzumá-
cia miestnych alkoholic-
kých a nealkoholických 
nápojov, ľahké občer-
stvenie 24 hodín denne, 
koktail na privítanie

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, 3 reštaurácie, 3 
bary, 6 bazénov, jacuzzi, 

SPA centrum, fitnes cen-
trum, nemotorizované 
vodné športy, tenisové 
kurty, pádlový tenis, mul-
tifunkčné ihrisko, šípky, 
exteriérový šach, biliard, 
aquaerobic, stolný tenis, 
18 jamkový minigolf, in-
ternet a WiFi pripojenie, 
diskotéka, nákupné cen-
trum, kaplnka, animačné 
programy, delfinárium

SLUŽBY ZA POPLATOK:
delfinárium, služby SPA 
centra, internet a WiFi 

pripojenie, práčovňa, 
salón krásy, požičov-
ňa áut, motorizované 
vodné športy, lekárske 
služby, Pirates Island 
Water Park

UBYTOVANIE:
celkom 1031 izieb a suít 
rôznych kategórií; 
izba Superior: kúpeľňa/
WC, fén, župan a papu-
če, klimatizácia, stropný 
ventilátor, LCD TV, 
telefón, budík, zariadenie 
na prípravu kávy, minibar, 

trezor, žehlička a žehlia-
ca doska, balkón alebo 
terasa; ďalšie typy izieb: 
izba Junior Suite Ocean 
Front a Suite Ocean 
Front, Family

PRE DETI:
detský klub (4-12 
rokov), opatrovanie 
detí (za poplatok), 
detské ihrisko, klub 
pre teenagerov, detský 
bazén, Barcy vodný 
park, Pirates Island 
Water park

RIVIERA MAYA
Reef Playacar      

RIVIERA MAYA
Grand Bahia Principe Coba       + 

RIVIERA MAYA
Viva Wyndham Maya       

RIVIERA MAYA
Barcelo Maya Beach Resort       

Krásna pláž a kvalitné služby 
vo forme all inclusive vám 
zaručia príjemne strávenú 
dovolenku. Na svoje si prídu 
aj náročnejší klienti. Komplex 
pri jednej z najkrajších 
pláží obklopený tropickou 
vegetáciou, cca 15 minút 
chôdze od centra Playa del 
Carmen, cca 60 km od letiska 
v Cancúne.

Rozľahlý hotelový rezort, ktorý 
je súčasťou komplexu hotelov 
Bahia Principe je vhodný 
pre všetky vekové kategórie 
a hlavne rodiny s deťmi. 
Nachádza sa v blízkosti 
nádhernej piesčitej pláže 
oblasti Akumal - Riviera Maya, 
cca 7,5 km zábavný park 
Xel-Há, cca 24 km historické 
Tulum.

Príjemný hotel v blízkosti 
mesta Playa del Carmen 
je vhodný pre páry a pre 
klientov, ktorí si radi užijú 
relaxovanie na krásnej 
pláži. Hotel sa nachádza 
priamo pri piesčitej pláži, cca 
3 km od Playa del Carmen 
a približne 73 km od letiska 
v Cancúne.

Luxusný hotel známej 
hotelovej siete Barceló 
vhodný pre rodiny s deťmi 
aj pre náročnejších klientov, 
ktorí si chcú vychutnať krásnu 
dovolenku a relaxovať 
na pláži. Hotel priamo 
pri krásnej piesčitej pláži 
na svetoznámej Mayskej 
riviére, cca 80 km od letiska 
v Cancúne, cca 45 km 
od mestečka Tulum.

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
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MASTER FAMILY SUITE

FAMILY, JUNIOR SUITE OCEAN FRONT



STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia, plná penzia 
alebo all inclusive
all inclusive - plná 
penzia, poobedný čaj, 
pohár vína, pivo, alko-
holické a nealkoholické 
nápoje 

VYBAVENIE:
recepcia, internetové 
pripojenie na recepcii, 
hlavná reštaurácia (ra-

ňajky, obedy, večere), 
terasa s barom, Spa 
centrum Kai en Ciel, 
fitnes centrum Cybex, 
jóga, možnosť využívať 
hotel Anse Chasta-
net: 4 reštaurácie, 2 
pláže, lehátka a osušky 
na pláži, vodné športy 
(kanoe, kajaky, šnor-
chlovanie, rybolov, 
potápanie, plachtenie), 
tenis, turistika, cyklotu-
ristika

SLUŽBY ZA POPLATOK:
výlety a exkurzie, 
požičiavanie áut, butler 
servis

UBYTOVANIE:
rezort sa skladá z 24 
individuálne zariade-
ných suít;
Sky Jacuzzi Suite: 
kúpeľňa/WC, jacuzzi 
s výhľadom na okolie, 
fén, župan a papuče, 
posteľ king size, veľká 

obývacia časť, chlad-
nička, trezor, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
žehlička a žehliaca 
doska, bez súkromného 
bazéna, 4. stena otvore-
ná (okrem 1 suity)
suity so súkromným 
bazénom: Galaxy Sun-
ctuary, Sun Sunctuary, 
Moon Sanctuary, Star 
Sanctuary (každá suita 
ma vlastný bazén rôznej 
veľkosti)

SV. LUCIA

CURACAO

STRAVOVANIE:
raňajky

VYBAVENIE:
recepcia, hlavná 
reštaurácia (francúz-
sko-medzinárodná 
kuchyňa s ázijským 
nádychom), plážový 
bar, bazény nepravi-
delných tvarov, fitnes 
centrum, Spa centrum 
(salón krásy, masáže, 
manikúra, pedikúra), 
WiFi pripojenie, vodné 

športy (kajaky, kurzy 
potápania, šnorchlova-
nie, vodné lyžovanie, 
plachtenie), rybolov, 
golf

SLUŽBY ZA POPLATOK:
Spa centrum, požičov-
ňa áut, ponuka výletov, 
súkromné večere, 
požičovňa mobilných 
telefónov, rezervácia 
lodných transferov, 
golf, vodné športy, 
rybolov

UBYTOVANIE:
rezort sa skladá z 23 
luxusných izieb, suít 
a viliek;
izba Colonial room/ 
Banyan Tree room/
Banyan Tree Loft room: 
kúpeľňa so sprchou/
WC, fén, individuálne 
ovládaná klimatizácia, 
ventilátor, LCD TV, 
rádio, DVD/MP3 prehrá-
vač, župan a papuče, 
telefón, trezor, minibar 
(za poplatok), zariade-

nie na prípravu kávy 
a čaju, balkón alebo 
terasa;
suity: Honeymoon Sui-
te, Beachfront Pool Sui-
te, Superior Beachfront 
Pool Suite
vily: Ocean Front Villa 
(1-3 spálne), Private Pool 
Villa (1-2 spálne), Private 
Pool Villa (1-4 spálne)

PRE DETI:
opatrovanie detí

SOUFRIERE
Jade Mountain       

WILLEMSTAD
Baoase Luxury Resort       

Jediný rezort ostrova St. Lucia 
s výhľadom na obe hory Piti 
a Gros Piton rozprestierajúcimi 
sa nad Karibským 
morom. Poloha objektu je 
neprekonateľná, nachádza sa 
nad súkromným pozemkom 
Anse Chastanet s tropickou 
vegetáciou, kde hraničia dve 
piesočnaté pláže Karibiku.

Baoase ponúka jedinečnú 
štýlovú dovolenku, 
kombinujúcu pohodlie 
a súkromie, úžasný 
výhľad na Karibské more 
s najfarebnejšími koralovými 
útesmi. Nachádza sa 
na južnej strane ostrova, 
od letiska vzdialený cca 
22 km, od zaujímavých atrakcií 
a monumentov, od centra 
Punda a nočného života len 
3 km.

MOŽNOSTI OBSADENIA
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IZBY A SUITY VILY 

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
neobmedzené využíva-
nie reštaurácií a‘la carte 
(bez rezervácií), neob-
medzená konzumácia 
nealko a alkoholických 
nápojov počas celého 
dňa, 24 hodinová izbo-
vá služba

VYBAVENIE:
luxusný hotelový kom-
plex zložený z 2 rezor-
tov: Secrets Wild Orchid 

Montego Bay a Secrets 
St. James Montego 
Bay, vlastné recepcie 
pre oba rezorty, rezorty 
sú prepojené, hlavná 
reštaurácia, 7 a’la carte 
reštaurácií, kaviareň, 
9 barov, 2 bazény 
v každej časti, jacuzzi, 
plážové osušky, lehátka 
a slnečníky pri bazéne 
a na pláži, promenáda 
s obchodíkmi, WiFi 
pripojenie, diskotéka, 
SPA centrum, fitnes, 
stolný tenis, basketbal, 

volejbal, joga, aerobik, 
vodné športy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
služby SPA centra, golf, 
jazda na koni (v blízkosti 
hotela), katamarán

UBYTOVANIE:
350 luxusne zariade-
ných klimatizovaných 
izieb väčšinou s výhľa-
dom na more; 
izba Junior Suite 
Ocean View: kúpeľňa 
s vaňou, sprchou/WC, 

fén, župan a papuče, 
minibar, trezor, LCD TV, 
CD/DVD prehrávač, 
žehlička a žehliaca dos-
ka, pohovka, WiFi pri-
pojenie, balkón; ďalšie 
typy izieb Junior Suite 
Garden View, Junior 
Suite Ocean Front, Pre-
ferred Club Junior Suite 
Ocean View, Preferred 
Club Master Suite Oce-
an Front 

JAMAJKA

BARBADOS

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia

VYBAVENIE:
vstupná hala, bar Deck 
(raňajky, večerný kok-
teil), reštaurácia Daphne 
(na pláži), snack počas 
dňa v hale, 3 bazé-
ny, jacuzzi, knižnica 
s prístupom na inter-
net, WiFi pripojenie, 
fitnes centrum (v hoteli 

Tamarind), Spa centrum 
(salón krásy, masáže, 
manikúra, pedikúra), 
vodné športy (kajaky, 
kurzy potápania, vodné 
lyžovanie, windsurfing, 
šnorcholovanie, plach-
tenie), jazda na koni, 
rybolov, golf

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
Spa centrum, požičovňa 
áut, ponuka výletov, 
ponuka novín, lekárska 

služba, parkovanie, 
jazda na koni, rybolov, 
golf

UBYTOVANIE:
butik hotel zložený z 34 
moderne zariadených 
suít;
izba Junior Suite 
Garden View/Ocean 
View: kúpeľňa/WC, fén, 
klimatizácia, LCD TV, 
minichladnička, trezor, 
zariadenie na prípravu 

kávy/čaju, balkón;
One Bedroom Suite 
Garden View, One 
Bedroom Suite Ocean 
View: obývačka odde-
lená od spálne, služby 
naviac, DVD prehrávač, 
Nespresso

MONTEGO BAY
Secrets St. James Montego Bay       

PAYNES PAY BEACH
The House       

Kvalitný hotelový rezort 
s pokojnou atmosférou, 
príjemným prostredím, 
len pre dospelých, pre 
najnáročnejších klientov. 
Priamo pri piesčitej pláži 
na severovýchodnom pobreží 
Jamajky, na okraji letoviska 
Montego Bay, cca 15 min. 
od letiska.

Súkromný hotel s 34 
pohodlne zariadenými suitami 
v karibskom štýle len pre 
dospelých s nádhernými 
drevenými mostíkmi 
a cestičkami obklopenými 
bohatými tropickými 
záhradami a bazénmi, len 35 
minút od medzinárodného 
letiska a cca 20 minút 
od hlavného mesta 
Barbadosu Bridgetown.

MOŽNOSTI OBSADENIA
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OSTATNÉ KATEGÓRIE JS OCEAN VIEW A PREFERRED CLUB JS OCEAN VIEW 



STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia Gallery 
Kitchen/Menu s medzi-
národnou kuchyňou, 

bar Coffee to Cocktails, 
obchod s potravinami 
24/7 Gallery Market, bar 
v bazéne, bazén, detský 
bazén, fitnes centrum 
StayFit Gym, WiFi pripo-
jenie, business centrum, 
konferenčné priestory; 
hotel zabezpečuje zadar-
mo dopravu na pláž

UBYTOVANIE: 
210 moderne zariade-
ných priestranných izieb 
a apartmánov;
izba Standard: kúpeľňa 
so sprchovacím kútom/
WC, fén, luxusné toaletné 
potreby, SAT/LCD TV, 
iPod dokovacia stanica, 
WiFi pripojenie, trezor, 

minibar, zariadenie na prí-
pravu kávy/čaju, žehlička 
a žehliaca doska
izba Pool View: s výhľa-
dom na terasu s bazé-
nom

PRE DETI: 
detský bazén

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
reštaurácia Petals s me-
dzinárodnou kuchyňou, 
lobby bar Café Rose, 
vyhrievaný bazén a pool 
bar Aquarius Pool Café 
na terase na 4. poschodí 

s nádherným výhľadom 
na panorámu mesta 
Dubaj, Bodylines Leisure 
and Fitness Club (fitnes 
centrum, sauna, parná 
sauna, jacuzzi, masáže), 
WiFi pripojenie, business 
centrum, konferenčné 
miestnosti, malé obcho-
díky; hotel zabezpe-
čuje zadarmo dopravu 
na verejnú pláž v blízkosti 
hotela Burj Al Arab

UBYTOVANIE: 
462 komfortných 
klimatizovaných izieb 
a apartmánov na 72 
poschodiach; 
izba Sky Classic: kúpeľňa 
s vaňou/WC, fén, župany, 
papuče, kuchynský kútik, 
telefón, SAT/LCD TV, WiFi 
pripojenie, trezor, minibar, 
zariadenie na prípravu 
kávy/čaju 
ďalšie typy izieb: izba Sky 

Deluxe (priestrannejšia 
izba), izba Sky Premium 
(na vyšších poschodiach), 
Classic Suite, Premium 
Suite 

SLUŽBY ZA POPLATOK:
masáže

PRE DETI:
detský bazén, opatrova-
nie detí

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou a zmenárňou, 
lobby bar, hlavná 
reštaurácia City Café, 
2 a‘la carte reštaurá-

cie (Claypot - indická, 
Sizzling Wok - ázijská), 
športový bar Huddle 
Sports Bar & Grill, 
Aqua Pool Bar, bazén 
na streche, slnečníky, 
lehátka a osušky pri 
bazéne, fitnes centrum, 
WiFi pripojenie v lobby; 
hotel zabezpečuje 
bezplatnú dopravu 

na pláž a do vybraných 
obchodných centier

UBYTOVANIE: 
691 menších moderne 
zariadených klimatizo-
vaných izieb; 
izba Standard: kúpeľňa 
s vaňou alebo spchou 
a WC, fén, SAT/LCD TV, 
zariadenie na prípravu 

kávy/čaju, chladnička, 
trezor, WiFi pripojenie

SAE SAE

SAE SAE

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
Captain’s Table Coffee 
Shop, reštaurácia 
Tchaikovsky Russian 
Restaurant & Night Club 
s ruskou kuchyňou, lo-
bby bar Amadeus Loun-
ge Bar, bar pri bazéne 
Skybar On 10, britský 
pub Nell Gwynne En-

glish Pub, Arena Shisha 
Teracce - orientálna 
kaviareň s vodnou faj-
kou, nočný klub Societe 
Dubai Nightclub, bazén 
a terasa na streche 
s výhľadom na okolie, 
fitnes centrum, sauna 
a parná sauna, Thai Chi 
Spa (masáže), business 
centrum, konferenčné 
miestnosti; v hoteli je 

obmedzená ponuka 
alkoholických nápojov

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
WiFi pripojenie, služby 
Thai Chi Spa, biliard

UBYTOVANIE: 
184 priestranných, štýlo-
vo a moderne zariade-
ných klimatizovaných 
izieb; 

izba Standard: kúpeľňa 
s vaňou alebo sprchou 
a WC, župany a papuče, 
fén, SAT/LCD TV, trezor, 
minibar s nealkoholický-
mi nápojmi, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
WiFi pripojenie 
ďalšie typy izieb: izba 
Executive, Aqua Marine 
Suite 

DUBAI - BUR DUBAI
Citymax Bur Dubai     

DUBAI - DEIRA
Hyatt Place Dubai/Al Rigga       

DUBAI - SHEIKH ZAYED ROAD
Rose Rayhaan by Rotana       

DUBAI - DUBAI MARINA
Marina Byblos Hotel       

Moderný hotel s príjemnou 
medzinárodnou atmosférou 
vhodný pre klientov, ktorí 
chcú byť v centre diania. 
Ponúka kvalitné ubytovanie 
za výhodnú cenu v živej 
časti Dubaja – Bur Dubai, 
cca 500 m od najbližšej 
stanice metra a cca 12 km 
od medzinárodného letiska.

Nový moderný štýlovo 
zariadený hotel situovaný 
v srdci historickej časti Dubaja 
– Deira. Svojou polohou 
umožňuje jednoduchý prístup 
k turistickým zaujímavostiam 
celého mesta, blízko hotela 
je stanica metra a mnoho 
obchodov a reštaurácií 
otvorených až do neskorých 
nočných hodín.

Obľúbený hotel má vynikajúcu 
polohu na Sheikh Zayed 
Road, len 3 minúty chôdze 
od stanice metra a blízko 
obchodného centra Dubai 
Mall a najvyššej budovy sveta 
– Burj Khalifa. Svojou výškou 
333 m a 72 poschodiami je 
druhým najvyšším hotelom 
na svete. 

9-podlažný moderne 
vybavený hotel strednej 
veľkosti v turisticky obľúbenej 
štvrti Dubai Marina, neďaleko 
od obchodného centra Marina 
Mall a v pešej dostupnosti 
verejnej pláže Marina Beach. 
V blízkosti je stanica metra 
a známa turistická promenáda 
The Walk s mnohými 
obchodmi, kaviarňami, 
reštauráciami.

MOŽNOSTI OBSADENIA (dieťa do 5 rokov) MOŽNOSTI OBSADENIA
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IZBA SKY CLASSIC OSTATNÉ TYPY IZIEB 



SAE SAE

SAE SAE

STRAVOVANIE: 
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, 2 salóniky, 9 
reštaurácií a barov (Axis 
Lobby Lounge, BiCE 
Ristorante, Cuban Bar, 
Oceana, Pachanga, 
Studio One, Wavebre-
aker, BiCE Sky Bar, H2O 
poolbar and Restaurant, 
PURE Sky Lounge), 

bazén s veľkou slneč-
nou terasou, fitnes 
centrum (sauna, parná 
sauna), plážový volejbal, 
wellness centrum The 
Spa, business centrum, 
obchod so suvenírmi, 
kaderníctvo, konferenč-
né priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby The Spa, WiFi 
pripojenie na izbách, 
vodné športy na pláži 
(vodné lyžovanie, wind-
surfing, parasailing)

UBYTOVANIE: 
389 moderne a komfort-
ne zariadených klimatizo-
vaných izieb; 
izba Deluxe: kúpeľňa 
s vaňou a sprchou/WC, 
fén, župany a papuče, 
telefón, SAT/LCD TV, 
WiFi pripojenie, trezor, 
rádio, minibar, žehlička 
a žehliaca doska, zaria-
denie na prípravu kávy/
čaju, balkón s výhľadom 
na promenádu „Walk“ 
alebo s čiastočným výhľa-
dom na more

izba Executive: naviac prí-
stup do Executive Lounge 
(raňajky 06.30-11.00 hod., 
teplé a studené nealkoho-
lické nápoje 06.30-24.00 
hod., popoludňajší čaj 
15.00-18.00 hod. a „Happy 
Hour“ s kokteilmi a vybra-
nými chuťovkami 18.00-
20.30 hod.) 

PRE DETI: 
detský bazén, detský 
klub (4-12 rokov), detské 
ihrisko, opatrovanie detí

STRAVOVANIE: 
raňajky, za príplatok pol-
penzia alebo plná penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia Latitu-
de, 19 rôznych reštaurácií 
a barov (napr. sea food, 
steakhouse, nemecká, 
americká, talianska, latin-
skoamerická, anglická), 6 
bazénov, fitnes centrum 
Talise Fitness, 7 teniso-
vých kurtov, 3 squashové 
kurty, multifunkčné 

ihrisko, plážový volejbal, 
futbal, basketbal, lezecká 
stena, aerobik, joga, 
pilates, PADI potápačské 
centrum, vodné športy 
(windsurfing, vodné lyže, 
banán, kajaky, rybolov), 
Talise Spa (sauna, parná 
sauna, jacuzzi, masáže, 
malý bazén, aromate-
rapia), aquapark pre 
malých aj veľkých Wild 
Wadi Waterpark, WiFi 
pripojenie, business 
centrum, konferenčné 
priestory, obchody

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Talise Spa, 
tenisové kurty, squash, 
potápanie, vodné špor-
ty, horolezecká stena

UBYTOVANIE: 
599 príjemne zariade-
ných klimatizovaných 
izieb a apartmánov 
s neopakovateľným 
výhľadom na more; 
izba Ocean Deluxe: kú-
peľňa s vaňou a sprchou/
WC, fén, župany a papu-
če, SAT/LCD TV, trezor, 

minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
WiFi pripojenie, žehlička, 
panoramatické okno
ďalšie typy izieb: 
izba Ocean Superior 
(zrekonštruovaná izba), 
Ocean Deluxe Balcony... 

PRE DETI: 
detský bazén, detské 
kluby Sinbad‘s Kids 
Club a The Hub, aqua-
park Wild Wadi Water-
park, opatrovanie detí

STRAVOVANIE: 
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
elegantná vstupná hala 
s recepciou, hlavná 
reštaurácia Vista, 2 a‘la 
carte reštaurácie (Safi - 
morské plody, Mejhana 
- arabská), plážový bar 
a gril Bab Al Bahr, bar 
Escape, lobby lounge 
Al Shorfa, bazén so 

slnečnou terasou, fitnes 
centrum, squash, vodné 
športy, GOCO Spa 
Ajman, obchod so suve-
nírmi, business centrum, 
WiFi pripojenie, konfe-
renčné priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby GOCO Spa 
Ajman, vodné športy

UBYTOVANIE: 
205 priestranných lu-
xusne zariadených izieb 

a apartmánov v príjem-
ných farbách s prvkami 
tradičného arabského 
štýlu;
izba Deluxe Creek 
View: luxusná mramo-
rová kúpeľňa s vaňou 
a samostatnou dažďo-
vou sprchou/WC, fén, 
župany a papuče, SAT/
LCD TV, iPod dokovacia 
stanica, WiFi pripojenie, 
trezor, kávovar Illy, mini-
bar, balkón s výhľadom 
na mesto

ďalšie typy izieb: izba 
Deluxe Sea View 
(s výhľadom na more), 
Al Dana Suite (oddelená 
spálňa a obývacia časť)

PRE DETI: 
detský bazén, detský 
klub, opatrovanie detí

STRAVOVANIE: 
raňajky, za príplatok 
polpenzia 

VYBAVENIE: 
elegantná vstupná hala 
s recepciou, hlavná reštau-
rácia Manava, 6 a‘la carte 
reštaurácií (Studio du Chef 
- francúzska, Porterhouse 
Steaks & Grills - grilované 
špeciality a steaky, Amura 
Kids Restaurant - pre rodi-
ny s deťmi, Bottega Italian 
Deli - talianska, Hong 
Loong - čínska, Moana 

Seafood Restaurant - mor-
ské plody), 5 barov, nočný 
klub, komplex šiestich 
vonkajších bazénov, fitnes 
centrum So FIT, 2 tenisové 
kurty, vodné športy (kajaky, 
vodné bicykle, windsurfing, 
vodné lyže), So SPA (vyše 
2500 m2, sauna, parná 
sauna, hammam, solárium, 
bazén s morskou vodou, 
28 miestnosí na proce-
dúry), business centrum, 
WiFi pripojenie, konfe-
renčné priestory, niekoľko 
obchodov

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
vodné športy, služby 
So SPA

UBYTOVANIE: 
361 luxusne zariadených 
izieb a apartmánov 
v polynézskom štýle;
izba Luxury Sea View: 
kúpeľňa s vaňou a daž-
ďovou sprchou/WC, fén, 
župany a papuče, toalet-
né potreby Lanvin, SAT/
LCD TV, audio systém 
Bose, WiFi pripojenie, 
trezor, minibar, zariade-

nie na prípravu kávy/
čaju, balkón s výhľadom 
na more
izba Luxury Palm View: 
výhľad na palmu a pano-
rámu Dubaja
Junior Suite, Prestige 
Suite, Beach Suite, 
Opera Suite, 1Bedroom 
Apartment, 2Bedroom 
Apartment

PRE DETI: 
detský klub Amura (3-12 
rokov), 2 detské bazény, 
opatrovanie detí

DUBAI - JBR
Hilton Dubai Jumeirah Resort        

DUBAI - JUMEIRAH BEACH
Jumeirah Beach Hotel        

AJMAN
Ajman Saray, A Luxury Collection Resort       

DUBAI - PALM JUMEIRAH
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa       

Kvalitný a osvedčený rezort 
s atraktívnou polohou 
v modernej mestskej časti 
Dubai Marina, priamo 
na známej pláži Jumeirah 
a promenáde The Walk. 
Hneď vedľa hotela nedávno 
otvorili nákupnú pasáž The 
Beach s luxusnými obchodmi, 
reštauráciami, kinom 
a verejnou plážou.

Luxusný hotel v tvare vlny 
je od svojho otvorenia 
dominantou Dubaja. 
Vyberte si z najširšej ponuky 
voľnočasových aktivít jedného 
z najlepších rodinných hotelov 
- potápanie, šesť bazénov, 
detský klub Sinbad’s, vodný 
park Wild Wadi, Talise Spa. 
V tomto hoteli jednoducho 
nájdete všetko, čo vás 
napadne.

Nový luxusný hotel pri 
nádhernej bielej pieskovej 
pláži v emiráte Ajman - 
najmenšom zo siedmych 
emirátov. Vynikajúca voľba, 
pre tých čo hľadajú luxusný 
únik od zhonu mesta 
a pokojnú plážovú dovolenku. 
Centrum Dubaja je vzdialené 
len cca 30 km od hotela.

Luxusný rezort v polynézskom 
štýle s jedinečnou polohou 
na východnom vlnolame 
umelého ostrova The 
Palm Jumeirah, priamo 
pri dlhej súkromnej pláži 
s výhľadom na The Palm 
Jumeirah a panorámu 
Dubaja. V blízkosti hotela sa 
nachádza obľúbený aquapark 
Aquaventure. Odporúčame 
náročným klientom.

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
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IZBA LUXURY, JUNIOR SUITE 1BEDROOM APARTMENT 

IZBY APARTMÁNY MAX. 



SAE

SAE

STRAVOVANIE: 
raňajky, za príplatok 
polpenzia, plná penzia 
alebo all inclusive
all inclusive - plná penzia 
v hlavnej reštaurácii, 
miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje vo 
vybraných reštauráciách 
a baroch.

VYBAVENIE: 
priestranná vstupná hala 
s recepciou, 2 reštaurácie 
(Mozaique – hlavná, Wa-
ves – plážová), niekoľko 

barov, bazén, Bodylines 
Fitness & Wellness Club 
(fitnes centrum, parná 
sauna, sauna, stolný 
tenis, stolný futbal), 2 
tenisové kurty, squash, 
plážový volejbal, plážový 
futbal, vodné športy, po-
tápanie, Zen The Spa (10 
miestností na procedúry, 
masáže a procedúry, thaj-
ské masáže, hammam, 
tropické sprchy, vichy 
sprchy, ľadová jaskyňa), 
konferenčné priestory, 
WiFi pripojenie, obchody

SLUŽBY ZA POPLATOK:
služby Zen The Spa, 
potápanie

UBYTOVANIE: 
250 priestranných 
elegantne zariadených 
klimatizovaných izieb 
v hlavnej budove a boč-
ných krídlach; 
izba Classic Balcony 
(hlavná budova): kúpeľňa 
so sprchou a WC, fén, 
župany, SAT/TV, WiFi pri-
pojenie, trezor, minibar, 
zariadenie na prípra-

vu kávy/čaju, balkón 
s priamym alebo bočným 
výhľadom na more
ďalšie typy izieb: izba 
Classic Terrace, Premier 
Balcony, Classic Ocean 
Balcony/Terrace, Deluxe 
Suite, Classic Suite, 
Premium Suite

PRE DETI: 
detský klub Flipper‘s 
Kids Club, detský bazén 
so šmykľavkou, detské 
ihrisko, opatrovanie detí

FUJAIRAH
Fujairah Rotana Resort        

Obľúbený hotel s vysokým 
štandardom poskytovaných 
služieb a vynikajúcou 
kuchyňou leží na pieskovej 
pláži na pobreží Indického 
oceánu. Atraktívne prostredie 
v emiráte Fujairah na úpätí 
Hajarských hôr vytvára 
nádhernú kulisu pre rodinnú 
dovolenku ďaleko od zhonu 
mesta.

MOŽNOSTI OBSADENIA
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SAE

STRAVOVANIE: 
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
Oléa so stredomorskou 
kuchyňou, gril a lounge 
55&5th, The Grill, plá-
žová reštaurácia Turqu-
oiz, ázijská reštaurácia 
Sontaya, The Man-
hattan Lounge, lobby 

lounge The Drawing 
Room, francúzske 
bistro Sucré Patisserie, 
4 bazény (pre dospe-
lých, pre deti, jacuzzi), 
The St. Regis Athletic 
Club (fitnes centrum, 2 
tenisové kurty, 2 kurty 
na squash, vnútorný 
bazén), The Iridium  
Spa (procedúry, 
masáže), obchody, 
business centrum, WiFi 
pripojenie, konferenč-
né priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby The Iridium Spa

UBYTOVANIE: 
378 elegantne a štýlovo 
zariadených klimatizova-
ných izieb a apartmánov;
izba Superior: kúpeľňa 
s vaňou a dažďovou 
sprchou/WC, fén, župany 
a papuče, LCD TV, iPod 
dokovacia stanica, WiFi 
pripojenie (zadarmo), 
trezor, minibar, zariade-
nie na prípravu kávy/

čaju, žehlička a žehliaca 
doska, balkón s výhľa-
dom na golfové ihrisko 
a areál hotela, služby St. 
Regis komorníka
izba Superior Sea 
View: s výhľadom 
na more

PRE DETI: 
detský klub Sandcastle 
Club (1-12 rokov), detský 
bazén s jaskyňou 
a šmykľavkou, opatro-
vanie detí 

ABU DHABI
The St. Regis Saadiyat Island Resort       

Exkluzívny luxusný rezort 
v stredomorskom štýle, 
na dlhej bielej pláži na ostrove 
Saadiyat – budúcom 
kultúrnom centre Blízkeho 
východu. Hotel je obklopený 
18jamkovým golfovým 
ihriskom Saadiyat Beach Golf 
Course a vzdialený cca 10 
minút od zábavného parku 
Ferrari World a 15 minút 
od centra Abu Dhabi. 

MOŽNOSTI OBSADENIA

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
veľké átrium s recep-
ciou, 3 reštaurácie 
(Horizon – hlavná s me-
dzinárodnou kuchyňou, 
Kamoon – tradičná 
arabská, Sunset Bar - 
plážová), lobby bar The 
Lounge, slnečná terasa 

s veľkým vyhrievaným 
bazénom ( jeden z naj-
väčších v Abu Dhabi), 
detský bazén, fitnes 
centrum, 2 tenisové 
kurty, 2 kurty na squ-
ash, vodné a plážové 
športy, wellness centrum 
(sauna, parná sauna, ja-
cuzzi, masáže), obchody 
so suvenírmi, kadernícky 
salón, WiFi pripojenie, 
konferenčné priestory, 
business centrum

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
tenisové a squashové 
rakety, vodné športy, 
masáže, WiFi pripojenie

UBYTOVANIE: 
443 komfortne zariade-
ných izieb a apartmánov 
v modernom dizajne;
izba Classic Balco-
ny: kúpeľňa s vaňou 
a sprchovacím kútom/
WC, fén, župan, LCD TV, 
telefón, WiFi pripojenie, 

trezor, minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
žehlička, klimatizácia
ďalšie typy izieb: izba 
Classic Plus (s výhľadom 
na more), izba Premium, 
Classic Suite, Premium 
Suite, Khalidiya Two 
Bedroom Suite

PRE DETI:
detský bazén, detské 
ihrisko, detský klub, 
opatrovanie detí

SAE

ABU DHABI
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana        

Moderný dovolenkový rezort 
hotelovej siete Rotana 
na dlhej krásnej súkromnej 
pieskovej pláži v hlavnom 
meste SAE – Abu Dhabi, časti 
Corniche. Len niekoľko minút 
od hotela je nákupné centrum 
Marina Mall a Heritage 
Village. Hotel je vzdialený cca 
120 km od letiska v Dubaji.

MOŽNOSTI OBSADENIA
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IZBA CLASSIC 

IZBA SUPERIOR, ST. REGIS SUITE, OCEAN SUITE, SPA SUITE 

IZBA PREMIUM, CLASSIC SUITE 

IZBA SUPERIOR SEA VIEW 

STRAVOVANIE: 
all inclusive

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
bazény, 7 reštaurácií 
(Seven Heights - me-
dzinárodná, Fish Bone 
- morské plody, Lalezar 
- turecká a libanonská, 
Meat Point - barbeque, 
L‘Olivio - talianska, Aja - 
ázijská, Toast‘n Burger 
- snacky a ľahké jedlá), 
6 barov, nočný klub 
Inferno, fitnes centrum, 

tenisové kurty, plážový 
volejbal, plážový futbal, 
bedminton, stolný tenis, 
basketbal, vodné pólo, 
vodný aerobik, joga, pila-
tes, šípky, vodné športy 
(plachtenie, kajaky, 
katamarán, windsurfing, 
banán, vodné lyžovanie, 
rybolov), Rixos Royal Spa 
(masáže a procedúry, 
sauna, parná sauna, 
turecké kúpele), konfe-
renčné priestory, obchod 
so suvenírmi, bohaté 
animačné programy

SLUŽBY ZA POPLATOK:
služby Rixos Royal Spa

UBYTOVANIE: 
655 exkluzívnych 
priestranných izieb 
a apartmánov v troch py-
ramídových budovách;
izba Deluxe: kúpelňa 
s dažďovou sprchou/
WC, fén, župany a papu-
če, SAT/LCD TV, trezor, 
WiFi pripojenie, minibar, 
zariadenie na prípravu 
kávy/čaju, útulné pose-
denie, balkón

ďalšie typy izieb: izba 
Premium (priestrannej-
šia, s výhľadom na Perz-
ský záliv), izba Family 
(2 samostatné spálne), 
Junior Suite, Senior 
Suite, King Suite

PRE DETI: 
detský bazén, detské 
ihrisko, detský klub 
Rixy Club (4-12 rokov), 
teenage klub Teen‘s 
Republic (13-19 rokov), 
opatrovanie detí

RAS AL KHAIMAH
Rixos Bab Al Bahr        

Luxusný plážový all 
inclusive rezort uprostred 
fascinujúceho, pokojného 
a tichého prostredia umelého 
ostrova Al Marjan Island 
v emiráte Ras Al Khaimah 
vzdialenom zhruba 80 km 
od centra Dubaja. Hotelová 
sieť Rixos je zárukou vysokého 
štandardu poskytovaných 
služieb.

MOŽNOSTI OBSADENIA IZBA DELUXE A PREMIUM IZBA FAMILY/JUNIOR SUITE 



STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
Samba s medzinárod-
nou kuchyňou, reštau-
rácia Bait al Barh s mor-
skými plodmi, snack bar, 
pool a beach bar, lobby 
bar, veľký sladkovodný 
bazénový komplex 
s Lazy River, CHI, The 

Spa at Shangri-La (12 
miestností na procedúry, 
sauna, parná sauna, ja-
cuzzi, kaderníctvo, salón 
krásy), fitnes centrum, 
plážový volejbal, plážový 
futbal, 4 tenisové kurty, 
vodné športy, PADI 
potápačské centrum, 
business centrum, WiFi 
pripojenie, obchodíky, 
Omani Heritage Village 
s tradičnými obchodmi 
a aktivitami, Al Mazaar 
Souk - nákupná pasáž 
s množstvom obchodov, 

reštauráciami a zábavou, 
marína

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby CHI, The Spa at 
Shangri-La, vodné športy, 
potápanie, lodné výlety

UBYTOVANIE: 
262 priestranných klimati-
zovaných izieb zariade-
ných v modernom štýle;
izba Superior: kúpeľňa 
s vaňou a samostatnou 
sprchou/WC, fén, župany 
a papuče, SAT/TV, trezor, 

WiFi pripojenie, minibar, 
zariadenie na prípavu 
kávy/čaju, žehlička 
a žehliaca doska, balkón 
alebo terasa s výhľa-
dom do záhrady alebo 
na bazén; 
ďalšie typy izieb: izba 
Superior Sea View, Exe-
cutive Sea View, Family (2 
prepojené Superior izby)

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub Cool Zone Kids 
Club, opatrovanie detí

OMÁN

OMÁN

STRAVOVANIE:
raňajky

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, veľká záhrada, 3 
vynikajúce reštaurácie 
(The Restaurant - eu-
rópska, indická, ázijská 
a arabská kuchyňa, The 
Beach Restaurant - mor-
ské plody, The Arabian 
Courtyard - arabská), 
shisha lounge, lobby 
lounge, The Club Lounge 
(prístupná len pre 

hostí ubytovaných v izbe 
Deluxe Club a Chedi 
Clus Suite), 3 bary pri 
bazéne s reštauráciami 
(The Chedi Pool Cabana, 
The Serai Pool Cabana, 
The Long Pool Cabana), 
3 bazény (The Serai 
Pool, The Chedi Pool 
a 103 m dlhý The Long 
Pool), wellness centrum 
(13 miestností, sauna, 
parná sauna, manikúra, 
pedikúra), fitnes centrum, 
2 tenisové kurty, vodné 
športy (kajaky, plachte-

nie, windsurfing, katama-
ran), knižnica, obchodíky, 
business centrum, WiFi 
pripojenie, 24hodinová 
izbová služba, konfe-
renčné miestnosti

SLUŽBA ZA POPLATOK: 
služby wellness centra, 
vodné športy

UBYTOVANIE: 
158 vkusne a moderne 
zariadených klimatizova-
ných izieb a apartmánov; 
izba Serai: v 3pochodo-

vom krídle Serai, kúpeľňa 
s dažďovou sprchou/WC, 
fén, župany a papuče, 
SAT/LCD TV, WiFi pripo-
jenie, hudobný systém 
Bose Wave s iPodom, 
trezor, minibar (zadarmo 
voda, pivo a nealkoho-
lické nápoje - dopĺňané 
1x denne), kávovar 
Nespresso
izba Deluxe: v krídle 
Chedi, priestrannejšia

PRE DETI:
opatrovanie detí

MUSCAT
Shangri-La’s Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Waha       

MUSCAT
The Chedi Muscat       

Moderný rodinný hotel 
na 500 m dlhej súkromnej 
pieskovej pláži spája vysokú 
kvalitu služieb s nádhernou 
polohou v zálive Barr Al Jissah 
obklopenom prekrásnou 
scenériou hôr. Luxusný 
hotelový komplex je vzdialený 
cca 15 km od starého centra 
Muscatu a cca 45 km 
od letiska v Muscate.

Luxusný minimalistický hotel 
na 370 m dlhej súkromnej 
pláži s charakteristickými 
prvkami tradičnej arabskej 
architektúry je skutočnou 
oázou relaxu. Hotel zaradený 
do siete hotelov „The Leading 
Hotels of the World“ je 
vzdialený cca 7 km od centra 
Muscatu, cca 15 km od letiska 
v Muscate.

MOŽNOSTI OBSADENIA
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IZBA SERAI IZBA DELUXE, DELUXE CLUB CLUB SUITE 

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná pen-
zia formou bufetu, neal-
koholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby, 
pivo, víno, občerstvenie 
počas dňa, a‘la carte 
reštaurácie (nutná 
rezervácia)

VYBAVENIE:
hotel s africko-arabskou 
architektúrou, vstup-
ná hala s recepciou, 
zmenáreň, internet 
(vysokorýchlostný 

za poplatok), hlavná 
reštaurácia, 4 a‘la carte 
reštaurácie, gril, snac-
kbar, 2 bary, 2 bazény, 
lehátka a slnečníky pri 
bazéne a na pláži, fitnes 
centrum, spa centrum, 
volejbal, plážový volej-
bal, šípky, biliard, tenis, 
stolný tenis, obchody

SLUŽBY ZA POPLATOK:
minibar, služby prá-
čovne, stráženie detí 
na vyžiadanie, lekár 
na zavolanie, masáže, 

služby spa centra, 
sauna, vodné športy, 
požičovňa bicyklov

UBYTOVANIE:
157 izieb rozmiestne-
ných v záhrade hotela; 
izba Deluxe: 2lôžkové 
izby s možnosťou 1 
prístelky, kúpeľňa/WC, 
individuálna klimatizá-
cia, stropný ventilátor, 
moskytiéra, telefón, 
SAT/TV, DVD/CD pre-
hrávač, WiFi pripojenie, 
trezor, minibar, kávovar, 

fén, balkón alebo 
terasa; niektoré izby 
s výhľadom do záhrady 
(priamo pri jednom 
z bazénov a barov); 
ďalšie typy ubytovania: 
Junior Suite Ocean 
View (s možnosťou 2. 
prístelky), Jacuzzi Junior 
Suite, Beach Villa

PRE DETI:
detský bazén, detský 
kútik

ZANZIBAR

ZANZIBAR

STRAVOVANIE:
all inclusive - plná 
penzia formou bufetu, 
občerstvenie počas 
dňa, neobmedzená 
konzumácia nealko-
holických a miestnych 
alkoholických nápojov

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, 3 reštaurácie, 
pizzeria, 3 bary, 2 bazé-
ny, Spa centrum, fitnes 
centrum, 2 tenisové 

kurty, stolný tenis, fut-
bal, vodné športy, WiFi 
pripojenie, obchod so 
suvenírmi, konferenčná 
miestnosť, príležitost-
ne večerné zábavné 
programy a tematické 
večery

SLUŽBY ZA POPLATOK:
masáže, internet, trezor 
na recepcii, minibar 
na izbe, vodné športy 
na pláži, tenisové rake-
ty, potápanie

UBYTOVANIE:
komplex prízemných 
bungalovov s 89 izbami;
izby Garden: s výhľa-
dom do krásnej tropic-
kej záhrady na svahu, 
2lôžkové izby s lôžkami 
vybavenými sieťou proti 
komárom, kúpeľňa so 
sprchovacím kútom/WC, 
fén, individuálna klimati-
zácia, SAT/TV, ventilátor, 
trezor, minibar, zaria-
denie na prípravu kávy 
a čaju, telefón, terasa 

s výhľadom do záhrady; 
junior suite umiestne-
né najbližšie k pláži 
s výhľadom na oceán, 
cottage na miernom 
svahu v 2. rade za junior 
suitami, Bondeni room 
(v časti Bondeni s ba-
zénom, barom a fitnes), 
Suite (priamo na pláži) 
a Villa

PRE DETI:
detský bazén

KIWENGWA
Dream of Zanzibar       

DONGWE
Karafuu Beach Resort & Spa      

Luxusný areál uprostred 
krásnej tropickej záhrady 
priamo pri bielej piesčitej 
pláži na severovýchodnom 
pobreží ostrova, s kvalitnými 
all inclusive službami vhodný 
pre náročných klientov, páry, 
novomanželov, skupiny 
priateľov ale i rodiny s deťmi, 
cca 45 km a 1 hod. od letiska.

Hotel sa nachádza 
na východnom pobreží 
ostrova, ponúka výborné 
služby pri peknej pláži 
s jemným bielym pieskom 
chránenej koralovými útesmi, 
vďaka betónovému chodníčku 
pred hotelom sa dá kúpať 
aj počas odlivu, cca 65 km 
hlavné mesto a medzinárodné 
letisko.
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JUNIOR SUITE A BEACH VILLA

JUNIOR SUITE, COTTAGE 

DELUXE ROOM 

IZBA GARDEN, BONDENI A SUITE 



STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok pol-
penzia alebo all inclusive
all inclusive - raňajky, 
obedy a večere, vybrané 
nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje, sen-
dviče a palacinky počas 
dňa, minibar, vybrané 
pozemné a vodné športy

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia Les 
Quais s medzinárodnou 
kuchyňou, reštaurácia Le 

Nautic s morskými plod-
mi, hlavný bar Bay Watch, 
2 bazény, fitnes centrum, 
3 tenisové kurty, tenisová 
akadémia, stolný tenis, 
šipky, volejbal, horské bi-
cykle, biliard, power plate, 
vodné športy (vodné lyže, 
windsurfing, plachtenie, 
loď s preskleným dnom, 
vodné bicykle, kajaky, 
potápanie, šnorchlovanie, 
vodná gymnastika, rybo-
lov), wellness centrum 
(sauna, hammam, rela-
xačný bazén, 10 miest-

ností), WiFi pripojenie, 
konferenčné priestory, 
boutique, diskotéka

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby wellness centra, 
horské bicykle, potápa-
nie, rybolov, power plate

UBYTOVANIE:
237 pekne a komfortne 
zariadených klimatizova-
ných izieb a apartmánov;
izba Standard (na 1. a 2. 
poschodí): kúpeľňa so 
sprchou/WC, fén, SAT/TV, 

WiFi pripojenie (zadarmo), 
trezor, minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
balkón
izba Superior (na príze-
mí): vačšia, naviac vaňa, 
terasa
ďalšie typy izieb:  
Apartment, Honeymoon 
Suite, Loft, Villa

PRE DETI: 
detský klub (3-12 rokov), 
detské ihrisko, opatrova-
nie detí

STRAVOVANIE:
Otentik all inclusive 
- raňajky, obedy a veče-
re, miestne nealkoholic-
ké a alkoholické nápoje 
v bare (minerálna voda, 
nealkoholické nápoje, 
pivo, káva, čaj, stolové 
víno, miestne alkoho-
lické nápoje), čaj/káva 
a zákusky, vybrané 
nápoje z minibaru, 20% 
zľava na masáž, šnorch-
lovanie
 

VYBAVENIE: 
reštaurácia Les Alizés 
s miestnou a medzi-
náronou kuchyňou, 
Tides Bar, 2 bazény, 
plážový volejbal, stol-
ný tenis, petanque, 
biliard, šipky, stolné 
hry, loď s preskleným 
dnom, šnorchlovanie, 
PADI potápačské 
centrum Divetime 
Mauritius, Spa Attitu-
de, WiFi pripojenie, 
obchodík

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Spa Attitude, 
biliard, požičovňa áut 
a bicyklov, potápanie, 
rybolov

UBYTOVANIE: 
61 klimatizovaných izieb 
(47 izieb Standard, 14 
izieb Superior) v bunga-
lovoch v záhrade; 
izba Standard: kúpeľňa 
so sprchou/WC, fén, 
telefón, TV, minibar, tre-
zor, balkón alebo terasa 

s výhľadom do záhrady 
izba Superior: väčšia, 
navyše DVD prehrávač

PRE DETI: 
detský klub Ayo le 
Dodo (3-12 rokov), opat-
rovanie detí

MAURÍCIUS MAURÍCIUS

MAURÍCIUS MAURÍCIUS

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo all 
inclusive
all inclusive - raňaj-
ky, obedy a večere, 
vybrané nealkoholické 
a miestne alkoholic-
ké nápoje, sendviče 
a palacinky počas 
dňa, denne dopĺňaný 
minibar

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 

Le Frangipanier, 2 a‘la 
carte reštaurácie (Le 
Navigator, La Serenata), 
bary Le Planteur a Le 
Navigator, 2 bazény, 3 
tenisové kurty, stolný 
tenis, volejbal, luko-
streľba, joga, vodné 
športy (vodné lyže, 
windsurfing, plachtenie, 
vodné bicykle, kajaky, 
loď s preskleným dnom 
diskotéka, šnorchlova-
nie, vodná gymnastika), 
wellness centrum La 
Banian, WiFi pripojenie, 

obchody, kaderníctvo, 
konferenčné priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby La Banian, potá-
panie, rybolov, biliard

UBYTOVANIE: 
284 klimatizovaných 
izieb rôznych kategórií 
v rozľahlej záhrade
izba Standard: kúpeľňa 
so sprchou/WC, fén, 
minibar, telefón, SAT/TV, 
trezor, zariadenie na prí-
pravu kávy/čaju, balkón 

alebo terasa s výhľa-
dom do záhrady alebo 
výhľadom na more
ďalšie typy izieb: izba 
Superior (naviac vaňa), 
Family Duplex (2 
podlažná izba), Family 
Apartment (2 samostat-
né spálne)

PRE DETI:
detský klub (3-12 rokov), 
stráženie detí

STRAVOVANIE:
all inclusive – raňajky, 
obedy a večere v reštau-
rácii podľa výberu, 
miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje, 
plážový servis, minibar

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
Indigo s kreolskou, 
čínskou a medzinárod-
nou kuchyňou, talianska 
reštaurácia Dolce Vita, 
plážová reštaurácia La 

Plage, Coral Bar, H&H 
Lounge, veľký bazén,  
20 m plavecký bazén, 
fitnes centrum, aerobik, 
2 tenisové kurty, 
bedminton, plážový vo-
lejbal, stolný tenis, joga, 
zumba, Tai Chi, golf (18 
jamkové ihrisko Ile aux 
Cerfs Golf Club, green 
fee zadarmo), vodná 
gymnastika, vodné 
športy (kajaky, šnorch-
lovanie, vodné bicykle, 
windsurfing, vodné 
polo, rybolov, parasai-

ling, katamaran, kanoe, 
vodné lyže, kitesurfing, 
surfovanie), Tropical Spa 
(4 miestnosti na proce-
dúry, masáže, hammam, 
sauna, jacuzzi, manikúra, 
pedikúra, kaderníctvo), 
butik, konferenčné 
priestory, WiFi pripojenie

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Tropical Spa, 
motorizované vodné 
športy, potápanie, kite-
surfing, rybolov, bicykle
UBYTOVANIE: 

297 elegantne zaria-
dených klimatizova-
ných izieb v tropickej 
záhrade;
izba Standard: kúpeľňa/
WC, fén, SAT/LCD TV, 
WiFi pripojenie, trezor, 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady
izba Superior (priestran-
nejšia), izba Deluxe, 
Deluxe Suite

BELLE MARE
Émeraude Beach Attitude     

GRAND BAIE
Le Mauricia      

GRAND BAIE
Le Canonnier      

PALMAR
Ambre Hotel      

Menší rodinný all inclusive 
hotel s príjemnou 
atmosférou priamo pri 
jednej z najkrajších pláží 
s bielym pieskom na ostrove 
(od ktorej je oddelený 
cestou). Hotel vzdialený cca 
35 km od hlavného mesta 
Port-Louis a cca 55 km 
od medzinárodného letiska, 
je ideálnym miestom pre 
potápanie a kitesurfing.

Hotel Le Mauricia, v centre 
mesta Grand Baie, poskytuje 
tradičnú maurícijskú 
pohostinnosť. Široký výber 
typov ubytovania a ponuka 
športových aktivít poteší 
rodiny a tých, ktorí hľadajú 
aktívnu dovolenku v živom 
centre s množstvom 
reštaurácií, obchodov 
a bohatým nočným životom.

Obľúbený hotel s výbornou 
polohou (cca 5 km 
od vyhľadávaného 
turistického letoviska Grand 
Baie, cca 75 km od letiska), 
službami a vynikajúcou 
atmosférou pre dvojice 
aj rodiny s deťmi. Budete 
očarení kúpeľným centrom 
umiestneným v korune 
mohutného stromu či detským 
klubom v historickej kamennej 
veži. 

Hotelový komplex len pre 
dospelých pri cca 700 m dlhej 
nádhernej pláži s bielym 
pieskom a tyrkysovou lagúnou 
na východnom pobreží 
v oblasti Palmar. Množstvo 
športových aktivít, blízke 
golfové ihrisko a príjemné 
wellness centrum sa postarajú 
o aktívny program počas 
vašej dovolenky.
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IZBA STANDARD

IZBA STANDARD

IZBA STANDARD

(DIEŤA DO 6)

(DIEŤA DO 6)

(DIEŤA DO 18)IZBA SUPERIOR

IZBA SUPERIOR

FAMILY DUPLEX

HONEYMOON SUITE

FAMILY APARTMENT 

APARTMENT, LOFT, VILLA IZBA SUPERIOR

IZBA STANDARD IZBA SUPERIOR, DELUXE, DELUXE SUITE



STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok pol-
penzia alebo all inclusive
all inclusive - plná penzia 
vo všetkých reštauráci-
ách, vybrané nealkoholic-
ké a alkoholické nápoje, 
káva/čaj, minibar (nealko-
holické nápoje a pivo)

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
4 reštaurácie (M.I.X.E 
– hlavná, Beach Rouge - 
plážová, Duck Laundry – 
čínska, Amari by Vineet 

– gurmánska), kaviareň 
Café LUX*, The Tea Hou-
se, K Bar, bar Mari Kon-
tan, jeden z najväčších 
bazénov na Mauríciu, 
LUX* Me Spa (masáže, 
vichy sprcha, hammam, 
sauna, jacuzzi, bazén), 
fitnes centrum, plážový 
volejbal, stolný tenis, 
tenis, futbal, joga, tai-chi, 
vodné športy, knižnica, 
WiFi pripojenie, business 
centrum LUX* Business, 
obchody, konferenčné 
priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby LUX* Me Spa, po-
tápanie, rybolov, horské 
bicykle, biliard

UBYTOVANIE:
174 priestranných klima-
tizovaných suít rôznych 
kategórií; 
Junior Suite: kúpeľňa 
s vaňou a sprchou/WC, 
fén, papuče a župany, 
stropný ventilátor, SAT/
LED TV, DVD prehrávač, 
WiFi pripojenie, trezor, 
minibar, zariadenie na prí-

pravu kávy/čaju, balkón 
alebo terasa
Junior Suite Pool View, 
Romantic Junior Suite, 
Junior Suite Beach View, 
Ocean Suite, Honeymoon 
Suite, The LUX* Suite, 
Family Suite

PRE DETI: 
detská časť bazéna, 
detské kluby Play (3-12 
rokov) a Studio 17 (12-17 
rokov), opatrovanie detí

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia, plná penzia 
alebo all inclusive 
all inclusive – raňajky, 
obedy a večere, miestne 
alkoholické a nealko-
holické nápoje, ľahké 
občerstvenie počas dňa

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
4 reštaurácie (Thatches 
- hlavná, Paul & Virginie, 
Citronella‘s Café - stredo-
morská, Tides - morské 

plody), Blue Bar, Coconut 
Café, Beach Bar, veľký 
bazén s detskou časťou, 
fitnes centrum, plážový 
volejbal, bedminton, bas-
ketbal, hádzaná, jogging, 
mini futbal, stolný tenis, 6 
tenisových kurtov a ško-
la, golf, vodný aerobik, 
aerobik, joga, vodné 
športy (kajaky, vodné 
bicykle, čln s preskleným 
dnom, šnorchlovanie, 
windsurfing, plachtenie), 
Aura Spa, WiFi pripoje-
nie, internetová kaviareň, 

obchody, konferenčné 
priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Aura Spa, potá-
panie, rybolov na otvo-
renom mori, vodné 
lyže, parasailing, banán, 
horské bicykle, golf

UBYTOVANIE: 
248 prízemných klima-
tizovaných izieb v bun-
galovoch v tropickej 
záhrade;
izba Standard: kúpeľňa 

s vaňou a samostatnou 
sprchou/WC, fén, SAT/
LCD TV, WiFi pripojenie, 
trezor, minibar, zariade-
nie na prípravu kávy/
čaju, terasa
izba Superior (priestran-
nejšia izba, bližšie pri 
pláži), Royal Suite

PRE DETI: 
detský bazén, detské 
ihrisko, detský klub Sun 
Kids’ Club (2-11 rokov), 
Teens’ Club (12-17 rokov), 
opatrovanie detí

MAURÍCIUS MAURÍCIUS

MAURÍCIUS MAURÍCIUS

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo all 
inclusive
all inclusive - raňaj-
ky, obedy a večere, 
vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje, 
minibar, popoludňajšia 
káva/čaj a občerstvenie

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
The Kitchen, a‘la carte 
reštaurácie (The Beach 

- stredomorská, The 
Banyan Island Kitchen 
- plážová, Abalone - 
morské plody), kaviareň 
Café LUX*, bar The 
Bar, 3 bazény, LUX* 
Me Spa (8 miestností 
na procedúry, bazén, 2 
vírivky, hammam, sauna, 
kaderníctvo), LUX* Me 
Fitness, plážový volejbal, 
stolný tenis, tenisové 
kurty, joga, driving 
range, vodné športy 
(windsurfig, vodné 
bicykle, kajaky, vodná 

gymnastika, plachte-
nie, šnorchlovanie, loď 
s preskleným dnom, 
vodné lyžovanie, kite-
surfing, rybolov), PADI 
potápačské centrum, 
konferenčné priestory, 
WiFi pripojenie, galéria, 
boutique, kino

UBYTOVANIE: 
192 elegantne zariade-
ných izieb a apartmánov 
orientovaných na more; 
izba Superior: kúpeľňa 
s vaňou a samostatnou 

sprchou/WC, fén, župany 
a papuče, SAT/TV, 
WiFi pripojenie, trezor, 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
balkón alebo terasa
izba Ocean Superior 
(s výhľadom na more), 
izba Deluxe, Junior Suite, 
Senior Suite, LUX* Villa

PRE DETI: 
detský klub Play (3-12 
rokov), klub pre mládež 
Studio 17 (12-18 rokov), 
opatrovanie detí

STRAVOVANIE:
polpenzia, za príplatok 
plná penzia alebo all in-
clusive Cristal Package

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia La 
Citronnelle, tématické 
reštaurácie (Blue Penny 
Café - gastronomická, La 
Spiaggia - stredomorská, 
Deer Hunter - miestna, 
Indigo Beach Restau-
rant, La Kaze, Le Swing), 
niekoľko barov, 4 bazény, 

fitnes centrum, 4 tenisové 
kurty, stolný tenis, dve 
18jamkové golfové ihriská 
(The Legend a The Links, 
green fee zadarmo), 
vodné športy (vodné lyže, 
windsurfing, wakebo-
arding, kajaky, vodné 
bicykle, loď s preskleným 
dnom, šnorchlovanie, 
potápanie, rybolov, 
parasailing), U Spa by 
Constance, Shiseido Spa 
& Boutique, WiFi pripo-
jenie, nákupná galéria, 
konferenčné priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby wellness centra, 
rybolov, parasailing, 
potápanie, bicykle

UBYTOVANIE: 
194 luxusne zariade-
ných izieb a apartmá-
nov a 20 samostatných 
viliek s privátnym 
bazénom;
izba Prestige: kúpeľňa 
s vaňou a samostatnou 
sprchou/WC, fén, SAT/
TV, WiFi pripojenie, 
trezor, minibar, balkón 

alebo terasa orientova-
ná na more
Junior Suite: priestran-
nejšia, šatník v kúpeľni, 
veľký balkón alebo 
terasa
ďalšie typy izieb: Deluxe 
Suite, Pool Villa (veľké 
2 alebo 3 spálňové vily 
s privátnymi bazénmi) 

PRE DETI: 
detský bazén, detský 
klub Constance Kids 
Club (4-12 rokov), opatro-
vanie detí

FLIC EN FLAC
La Pirogue       +

BELLE MARE
LUX* Belle Mare       

GRAND GAUBE
LUX* Grand Gaube       

BELLE MARE
Constance Belle Mare Plage       

Známy rezort La Pirogue 
ponúka autentické 
a komfortné prostredie priamo 
pri bielej pieskovej pláži. 
Príjemne uvoľnená atmosféra 
a veľkorysosť a pozornosť 
zamestnancov urobili tomuto 
hotelu vynikajúcu povesť. Pre 
deti i dospelých La Pirogue 
ponúka veľké množstvo 
športových a vodných aktivít. 

Luxusný hotelový komplex 
na východnom pobreží 
ostrova priamo pri jednej 
z najkrajších pláží ostrova - 
Belle Mare. Hotel s kvalitnými 
službami pre náročnú klientelu 
ponúka príjemnú atmosféru, 
maurícijskú pohostinnosť, 
eleganciu, komfort 
a gurmánske zážitky.

Luxusný rezort s troma 
nádhernými zálivmi s jemným 
pieskom, v blízkosti pokojnej 
rybárskej dediny Grand 
Gaube na severnom pobreží 
ostrova cca 76 km od letiska. 
Prekrásne záhrady, veľké 
bazény a luxusné wellness 
centrum vám spríjemnia pobyt 
v tomto obľúbenom hoteli.

Veľký luxusný family-friendly 
rezort na dlhej bielej pieskovej 
pláži na východnom pobreží 
ostrova. Vychutnajte si 
kulinárske špeciality v jednej 
zo siedmych reštaurácií, 
rozmaznajte sa v exkluzívnom 
wellness centre a oddychujte 
na jednom z dvoch golfových 
ihrísk.
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IZBA STANDARD

IZBA SUPERIOR, OCEAN SUPERIOR, JUNIOR SUITE 

JUNIOR SUITE ROMANTIC JUNIOR SUITE, OCEAN SUITE, HONEYMOON SUITE 

IZBA DELUXE 

IZBA SUPERIOR ROYAL SUITE 

IZBA PRESTIGE JUNIOR SUITE, DELUXE SUITE POOL VILLA MAX. 



STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia

VYBAVENIE: 
priestranná vstupná 
hala s recepciou, hlavná 
reštaurácia Café Lazare 
s medzinárodnou kuchy-
ňou, a‘la carte reštaurácia 
L‘Indochine, plážová 
reštaurácia Windsong Be-
ach Restaurant, lobby bar 
Planters Bar & Lounge, 
veľký bazén, fitnes cen-
trum, 2 tenisové kurty, plá-

žový volejbal, bedminton, 
nemotorizované vodné 
športy (kajaky, šnorchlova-
nie), potápačské centrum, 
Kempinski The Spa (6 
miestností, masáže, proce-
dúry, manikúra, pedikúra), 
obchod so suvenírmi, 
Tidal Lounge (knihy, DVD, 
biliard, stolné hry), Casino 
Paradiso, konferenčné 
miestnosti

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Kempinski The 
Spa, potápanie

UBYTOVANIE: 
298 moderne a kom-
fortne zariadených 
klimatizovaných izieb 
a apartmánov;
izba Hill View: kúpeľňa 
so sprchou/WC, fén, SAT/
LCD TV, iPod dokovacia 
stanica, WiFi pripojenie, 
trezor, minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
balkón alebo terasa 
s výhľadom na hory
ďalšie typy izieb: izba 
Sea View (na prvom 
poschodí, balkón s vý-

hľadom na more), izba 
Sea View Garden (priamy 
prístup na pláž, terasa 
s výhľadom na pláž), One 
Bedroom Hill View Suite 
(priestrannejšia, oddelená 
obývacia časť, výhľad 
na hory), One Bedroom 
Sea View Garden Suite 
(výhľad na more)

PRE DETI:
detský klub (4-12 rokov), 
opatrovanie detí

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
Elements, pan-ázijská 
reštaurácia Tamarind, 
lobby bar Gravity, bar 
pri bazéne By The Pool, 
25 m bazén, fitnes 
centrum, tenisový kurt, 
joga, PADI potápačské 

centrum, AVANI SPA, 
WiFi pripojenie vo 
verejných priestoroch, 
konferenčné priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby AVANI SPA

UBYTOVANIE: 
124 príjemne zaria-
dených izieb a apart-
mánov s krásnym 
výhľadom do sviežej 
záhrady alebo pokojné 
pobrežie;

izba AVANI Beach 
Acces (v blízkosti pláže 
a wellness centra): 
kúpeľňa s vaňou a sa-
mostatnou sprchou/WC, 
fén, SAT/LCD TV, DVD 
prehrávač, WiFi pripo-
jenie, trezor, minibar, 
zariadenie na prípravu 
kávy/čaju, zariadený 
balkón alebo terasa;
ďalšie typy izieb: izba 
AVANI Garden View 
(s výhľadom do záhra-
dy), izba AVANI Ocean 

View (s výhľadom 
na more), izba AVANI 
Beach Front, AVANI 
Ocean View Suite 
(priestranný apartmán  
s obývacou miestnos-
ťou)

PRE DETI:
detský klub AVANI Kid’s 
Club (4-12 rokov)

SEYCHELY SEYCHELY

SEYCHELY SEYCHELY

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštau-
rácia Les Palms s 
tematickými bufetmi, 
Oceanview Bar, bazén, 
fitnes centrum, plá-
žový volejbal, biliard, 

kanoe, šnorchlovanie, 
potápanie, wellness 
centrum Duniye Spa 
s nádherným výhľadom 
na oceán (3 miestnosti 
na procedúry, masáže, 
kozmetické procedúry), 
business centrum, WiFi 
pripojenie, obchod so 
suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Duniye Spa

UBYTOVANIE: 
30 priestranných 
moderne zariadených 
klimatizovaných izieb 
v trojpodlažnej budove;
izba Guest Ocean 
View: veľká kúpeľňa 
s dažďovou sprchou/
WC, fén, župany a pa-
puče, ventilátor, SAT/
LCD TV, DVD prehrávač, 
iPod dokovacia stanica, 
trezor, WiFi pripojenie, 

minibar, kávovar, terasa 
s výhľadom na more
izba Deluxe Ocean 
View: priestrannejšia 
izba s jacuzzi na terase

PRE DETI:
opatrovanie detí

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia

VYBAVENIE:
5 reštaurácií s jedinečným 
konceptom (Corossol - 
medzinárodná kuchyňa, 
Helios - stredomorská, 
Adam & Eve - grill, Cyann 
- francúzska, sushi, ázijská 
kuchyňa, Seselwa - kreol-
ská), 5 barov prispôsobe-
ných konceptu reštaurácií, 
4 bazény, fitnes centrum, 
joga, 4 tenisové kurty, 

squash, bicykle, nemo-
torizované vodné športy 
(vodné bicykle, katama-
ran, windsurfing, kajaky, 
šnorchlovanie, potápanie), 
lezecká stena, Zip line, 
U Spa by Constance (plo-
cha viac ako 5000 m2,  
18 miestností, Beauty 
Bar, 3 pavilóny Shise-
ido Spa, parná sauna, 
jacuzzi, Kneippov bazén, 
bazéniky, joga pavilón), 
konferenčné priestory, De-
parture Lounge, niekoľko 
butikov

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby U Spa by Con-
stance, rybolov, potápa-
nie, lezecká stena

UBYTOVANIE: 
224 klimatizovaných 
apartmánov a 53 víl 
s bazénom v prekrásnej 
záhrade;
Junior Suite ( južná 
pláž): kúpeľňa s va-
ňou a sprchou/WC, 
fén, župany a papuče, 
stropný ventilátor, SAT/
LCD TV, Apple Mac Mini 

(iPod dokovacia stanica, 
CD/DVD prehrávač), 
WiFi pripojenie, trezor, 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
balkón alebo terasa
Senior Suite (severná 
pláž), Family Villa, Beach 
Villa, Spa Villa, Hill Side 
Villa, Presidential Villa

PRE DETI:
detský klub The Gecko 
Club (4-12 rokov), opat-
rovanie detí

MAHÉ
AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa      

MAHÉ
Kempinski Seychelles Resort       

MAHÉ
DoubleTree by Hilton Seychelles Allamanda Resort & Spa      

MAHÉ
Constance Ephelia Resort       

Či už hľadáte pokojnú rodinnú 
dovolenku alebo romantický 
únik, komfortný rezort pri 
prekrásnej bielej pieskovej 
pláži bol navrhnutý s ohľadom 
na vás. V pešej dostupnosti 
je obľúbená pláž Grand 
Anse a hotel je vzdialený 
len 13 km od hlavného 
mesta Victoria a cca 16 km 
od medzinárodného letiska.

Luxusný hotelový komplex 
vám prináša svet výnimočných 
zážitkov a splní všetky 
Vaše želania. Nachádza sa 
na južnom pobreží ostrova 
Mahé priamo na slávnej pláži 
Baie Lazare chránenej pred 
prílivom koralovým útesom; 
cca 32 km od hlavného 
mesta Victoria, cca 24 km 
od medzinárodného letiska.

Menší moderný hotel v krásnej 
zátoke Anse Forbans s bielym 
prieskom a pôsobivými útesmi. 
Tropické okolie, krištáľovo 
čistá voda Indického 
oceánu, výborná kuchyňa 
a vynikajúca poloha len 25 km 
od hlavného mesta Victoria 
a 20 km od letiska, sú zárukou 
nezabudnuteľnej dovolenky.

Luxusný rezort na dvoch 
najkrajších plážach ostrova 
je ideálnym miestom pre 
rodiny s deťmi. Rezort 
na severozápadnom pobreží 
ostrova Mahé s úžasným 
výhľadom na morský 
národný park Port Launay 
cca 30 minút od hlavného 
mesta Victoria, cca 40 minút 
od medzinárodného letiska 
Mahé.

MOŽNOSTI OBSADENIA MOŽNOSTI OBSADENIA
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26 27

ONE BEDROOM HILL VIEW SUITE, ONE BEDROOM SEA VIEW GARDEN SUITEIZBYIZBY AVANI AVANI OCEAN VIEW SUITE 

JUNIOR SUITE SENIOR SUITE VILY MAX.



STRAVOVANIE:
plná penzia, za príplatok 
all inclusive Basic alebo 
all inclusive Select

VYBAVENIE: 
recepcia, 3 hlavné 
reštaurácie (Haruge, Ma-
laafaiy, a Farivalhu), 9 a‘la 
carte reštaurácií (indická, 
thajská, stredomorská, 
morské plody...), 5 barov, 
Havana Club, Champagne 
Loft, 2 bazény, športové 
centrum (bazén, detský 
bazén, tenisový kurt, 

fitnes centrum), PADI 
potápačské centrum, 
centrum vodných športov 
(vodné lyže, katamarány, 
plachtenie, kanoe, banán, 
parasailing, šnorchlo-
vanie), Kuramathi Spa 
(sauna, parná sauna, ja-
cuzzi, masáže a procedú-
ry, manikúra a pedikúra), 
knižnica, WiFi pripojenie, 
obchodíky so suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Kuramathi Spa, potá-
panie, výlety, vodné športy

UBYTOVANIE: 
360 viliek v niekoľkých 
odlišných štýloch, 
roztrúsené v sviežej 
tropickej záhrade a nad 
vodou;
Beach Villa: čiastočne 
otvorená kúpeľňa s WC, 
vonkajšia sprcha, fén, 
župany, klimatizácia, 
stropný ventilátor, 
SAT/LCD TV, CD/
DVD prehrávač s iPod 
dokovacou stanicou, 
WiFi pripojenie, minibar, 
zariadenie na prípravu 

kávy/čaju, trezor, dreve-
ná terasa s lehátkami;
ďalšie typy izieb: 
Beach Villa s jacuzzi 
(veľká otvorená kúpeľňa 
s jacuzzi), Superior Be-
ach Villa, Deluxe Beach 
Villa, 2Bedroom Beach 
House, Water Villa, 
Water Villa s jacuzzi/
bazénom

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub Bageecha (3-12 
rokov), detské ihrisko

STRAVOVANIE:
polpenzia, za príplatok 
plná penzia alebo all 
inclusive; all inclusive - 
raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, neobme-
dzená konzumácia 
nealkoholických a vy-
braných alkoholických 
nápojov, popoludňajší 
snack, vybrané športo-
vé aktivity

VYBAVENIE: 
recepcia, 2 hlavné 
reštaurácie (Maaniyaa 

Restaurant, Southern 
Star Restaurant), a‘la 
carte reštaurácie 
(Sun Star Restaurant 
- thajská, Ristorante 
Al‘Pontile - talianska, 
ZERO Restaurant - šalá-
ty, Vaani Coffee Shop), 
niekoľko barov, bazén 
s jacuzzi a detskou čas-
ťou, fitnes centrum, ae-
robik, bedminton, stolný 
tenis, tenis, volejbal, 
golf, centrum vodných 
športov (katamarany, 
vodné lyže, windsurfing, 

vodné lyže, kanoe...), 
PADI potápačské 
centrum, Araamu Spa 
(aromaterapia, jacuzzi, 
sauna, parná sauna, 
procedúry, ajurvéda, 
manikúra a pedikúra), 
WiFi pripojenie v lobby, 
business centrum, 
biliard, konferenčné 
priestory, obchodíky

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Araamu Spa, vy-
brané športové aktivity, 
vodné športy, výlety

UBYTOVANIE: 
426 klimatizovaných 
izieb v bungalovoch; 
Superior Beach 
Bungallow: kúpeľňa 
s vaňou a bidetom/WC, 
vonkajšia sprcha, fén, 
SAT/TV, trezor, minibar, 
terasa
Water Bungallow: vybu-
dované nad lagúnou, sl-
nečná terasa s priamym 
vstupom do vody

PRE DETI:
detská časť bazéna

MALEDIVY MALEDIVY

MALEDIVY MALEDIVY

STRAVOVANIE:
polpenzia, za príplatok 
plná penzia alebo all 
inclusive
all inclusive – plná pen-
zia v hlavnej reštaurácii, 
vybrané nealkoholické 
(minerálna voda, káva, 
čaj, nealko) a alkoholické 
nápoje (pivo, víno, vodka, 
gin, brandy, whisky) 
v hlavnom bare a Fun 
Pube, ľahké občerstve-
nie počas dňa, vybrané 
športové aktivity (kanoe, 
tenis, stolné hry)

VYBAVENIE: 
hlavná reštaurácia 
Maakana Restaurant, 
reštaurácia Raabondhi 
Restaurant so stredo-
morskou kuchyňou 
a morskými plodmi, Boli 
Bar, Pool Bar, snack bar 
Palm Terrace, Fun Pub, 
bazén, fitnes centrum, 
tenisové kurty, squash, 
stolný tenis, bedminton, 
snooker/biliard, cen-
trum vodných športov 
( jazda na banáne, 
kanoe, katamarany, loď 

s preskleným dnom, 
kitesurfing, parasailing, 
wakeboarding, wind-
surfing, vodné skútre, 
šnorchlovanie), PADI 
potápačské centrum 
Dive Oceanus, Araamu 
Spa ( jacuzzi, sauna, 
parná sauna, masáže, 
procedúry), obchod so 
suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Araamu Spa, 
vybrané vodné športy, 
potápanie

UBYTOVANIE: 
150 veľmi vkusne zaria-
dených klimatizovaných 
plážových viliek; 
Beach Villa: kúpeľňa 
s vaňou/WC, vonkajšia 
sprcha, fén, župany 
a papuče, stropný ven-
tilátor, SAT/TV, trezor, 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
terasa s výhľadom 
na oceán

PRE DETI:
detský bazén

STRAVOVANIE:
all inclusive Platinum 
Plan - rad kvalitných 
služieb, ako sú kulinár-
ske zážitky, fantastické 
výlety, športové aktivity 
a vysoko kvalitné pro-
dukty ako značkové vína 
a destiláty

VYBAVENIE: 
recepcia, hlavná reštau-
rácia Lily Maa s výhľadom 
na lagúnu, a‘la carte 
reštaurácie Tamarind 
a Les Turquoise d’Aqua, 

bary The Spirit, Vibes 
a AQVA, 2 bazény, fitnes 
centrum, tenisový kurt, 
stolný tenis, šipky, biliard, 
plážový volejbal, joga, 
vodné športy (šnorchlo-
vanie, kanoe, windsur-
fing, wakeboarding, 
katamaran, banán), PADI 
potápačské centrum, 
Tamara Spa by Mandara 
(jacuzzi, sauna, parná 
sauna, masáže a proce-
dúry, manikúra, pedikúra), 
WiFi pripojenie, knižnica, 
obchodíky

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Tamara Spa by 
Mandara, motorizované 
vodné športy, potápanie

UBYTOVANIE: 
119 moderne a elegantne 
zariadených klimatizo-
vaných víl uprostred 
tropickej vegetácie;
Beach Villa: otvorená 
kúpeľňa s vírivou vaňou 
a sprchou/WC, telefón, 
SAT/LCD TV, CD/DVD 
prehrávač, stropný 
ventilátor, trezor, minibar, 

WiFi pripojenie, kávovar, 
terasa s priamym prístu-
pom k pláži 
Beach Family Villa (dve 
prepojené Beach Villy), 
Lagoon Villa (čiatočne 
nad vodou, posteľ s ne-
besami), Deluxe Water 
Villa

PRE DETI:
detský klub Turtle (3-12 
rokov), detské ihrisko, 
detský bazén, opatro-
vanie detí

SOUTH ARI ATOLL
Sun Island Resort & Spa      

NORTH ARI ATOLL
Kuramathi Island Resort       +

BAA ATOLL
Royal Island Resort & Spa       +

SOUTH ARI ATOLL
Lily Beach Resort & Spa       

Prežite dovolenku 
v nádhernom prostredí 
najobľúbenejšieho rezortu 
s bohatými možnosťami 
zábavy a vyžitia, širokým 
plážami s bielym pieskom 
a vynikajúcimi možnosťami 
na kúpanie a šnorchlovanie. 
Rezort je vzdialený cca 107 km 
od letiska na Male (transfer 
letecky + loďou cca 35 minút).

Príďte na Kuramathi a objavte 
Maledivy v celej svojej kráse. 
Zelená perla severného 
Ari Atollu, vzdialená cca 
56 km od Male (transfer 
hydroplánom), je ideálnym 
miestom pre páry aj rodiny 
s deťmi. Relax, slnko, jemný 
piesok, lahodná kuchyňa, 
priateľský personál a široká 
ponuka ubytovania ulahodí 
každému.

Vysoký komfort, kvalitné 
ubytovanie, vynikajúca úroveň 
poskytovaných služieb - to 
všetko je na „kraľovskom“ 
rezorte samozrejmosťou. 
Rezort na ostrove Baa 
s krásnou pieskovou 
plážou, bujnou vegetáciou 
a tyrkysovým morom je 
vzdialený cca 110 km od Male 
(transfer letecky + loďou cca 
40 minút).

Luxusný rezort s unikátnym all 
inclusive konceptom Platinum 
Plan. Obľúbený rezort 
na ostrove Huvahendhoo 
vzdialenom cca 80 km 
od Male (transfer hydroplánom 
cca 25 minút) je vďaka 
blízkemu pestrému útesu 
(15-30 m) ideálnou voľbou 
pre všetkých milovníkov 
šnorchlovania a potápania.
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BEACH, DELUXE BEACH A WATER VILLA 2-BEDROOM BEACH HOUSE (2. DIEŤA BEZ NÁROKU NA LÔŽKO)

(2. DIEŤA BEZ NÁROKU NA LÔŽKO) BEACH VILLA, LAGOON VILLA BEACH FAMILY VILLA 



STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia alebo all 
inclusive 
all inclusive - raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetu, dopoludňajší 
a popoludňajší snack, 
káva a čaj, neobme-
dzená konzumácia 
vybraných alkoholic-
kých a nealkoholických 
nápojov, fitnes centrum, 
vybrané športy (stolný 
tenis, tenis, squash, 
plážový volejbal)

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
s terasou Admiral‘s 
Room, 2 a‘la carte reštau-
rácie (The Seven Seas, 
The Nautilus), lounge bar 
Porthole Bar, The Sunset 
Lounge, pool bar The 
Clipper Bar, veľký bazén, 
fitnes centrum, tenisový 
kurt (osvetlenie za popla-
tok), squash, stolný tenis, 
plážový volejbal, bedmin-
ton, vodný aerobik, ae-
robik, joga, šípky, biliard, 

wellness centrum (sauna, 
parná sauna, masáže, 
procedúry, manikúra 
a pedikúra), konferenčná 
miestnosť, WiFi pripoje-
nie, malý butik

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby wellness centra, 
biliard, squash

UBYTOVANIE: 
140 komfortných moderne 
zariadených klimatizova-
ných izieb; 
izba Deluxe: kúpeľňa s va-

ňou, sprchou a WC, fén, 
župany a papuče, SAT/
TV, hudobný kanál, WiFi 
pripojenie, trezor, zariade-
nie na prípravu kávy/čaju, 
minibar, stropný ventilátor, 
balkón alebo terasa s vý-
hľadom na more
izba Deluxe Superior: 
väčšia, navyše jacuzzi, 
DVD prehrávač
Club Suite, Executive 
Suite

PRE DETI:
detský bazén

SRI LANKA

SRI LANKA

STRAVOVANIE:
raňajky, za príplatok 
polpenzia, plná penzia 
alebo all inclusive
all inclusive – raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetu, občerstvenie 
počas dňa, popoludňaj-
ší čaj, večerný snack, 
miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje, 
kanoe, kajaky

VYBAVENIE: 
štýlová vstupná hala 
s recepciou, hlavná 
reštaurácia Mangrove 

s tematickými večerami, 
a‘la carte reštaurácia 
Moya s výhľadom 
na oceán, bar Miridiya 
Bar s výhľadom na rieku 
Kalu Ganga, bar pri 
bazéne Karadiya Bar, 
bazén, detský bazén, 
fitnes centrum, joga, 
tenisový kurt (osvetle-
nie za poplatok), stolný 
tenis, vodné pólo, plá-
žový volejbal, Amaa Spa 
(kozmetické a kúpeľné 
procedúry, ayurvédske 
masáže a terapie), 
biliard, šípky, stolné hry, 

obchod so suvenírmi, 
knižnica, WiFi pripojenie, 
konferenčná miestnosť

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Amaa Spa, 
vodné športy (kanoe, 
kajaky, katamarán, 
windsurfing)

UBYTOVANIE: 
105 klimatizovaných izieb 
a apartmánov v dvoj-
podlažných budovách 
v tropickej záhrade;
izba Superior: kúpeľňa so 
sprchou/WC, fén, stropný 

ventilátor, SAT/TV, DVD 
prehrávač, trezor, WiFi 
pripojenie, minibar, zaria-
denie na prípravu kávy/
čaju, balkón alebo terasa 
Junior Suite: priestran-
nejšia s obývacou 
časťou, kúpeľňa s vaňou 
a sprchou

PRE DETI:
detský bazén

WADDUWA
The Blue Water       +

KALUTARA
AVANI Kalutara Resort       

Elegantný hotel na pieskovej 
pláži uprostred obrovského 
palmového hája spája luxus 
a pohodlie s nádhernou 
scenériou a nekonečnou 
pohostinnosťou. Hotel 
vzdialený len 3 km od centra 
Wadduwy a 60 km od letiska 
ponúka obrovský bazén 
a vynikajúce zázemie pre 
rodiny s deťmi.

Hotelový komplex s úžasnou 
polohou na polostrove medzi 
Indickým oceánom a riekou 
Kalu Ganga. Historické 
centrum mesta Kalutara je 
vzdialené len 3 km, cca 78 km 
od medzinárodného letiska 
v Colombe.
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STRAVOVANIE:
all inclusive – plná 
penzia formou bufetu, 
24 hod. snack bar, a’la 
carte reštaurácie (nutná 
rezervácia), neobmedze-
né množstvo nealko-
holických a miestnych 
alkoholických nápojov, 
niektoré medzinárodné 
alkoholické nápoje 

VYBAVENIE:
vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia El Pa-
tio, reštaurácia Menega 

Seaside, talianska a‘la 
carte reštaurácia, Lobby 
Bar, Pool Bar, 2 bazény, 
lehátka a slnečníky 
pri bazéne a na pláži, 
squash, plážový volejbal, 
stolný tenis, obrí šach, 
biliard, aerobik, fitnes 
centrum, vodné športy 
(windsurfing, plachtenie, 
kanoistika, šnorchlovanie, 
vodné pólo), animačné 
programy, SPA centrum 
(masáže, sauna, hydro-
mašáže, manikúra, salón 
krásy), business centrum, 

nákupná galéria, obcho-
dík so suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK:
služby SPA centra, mo-
torizované vodné športy, 
potápanie, požičiavanie 
áut 

UBYTOVANIE:
128 priestranných a nád-
herne zariadených izieb 
v modernom balijskom 
štýle rôznych typov: Me-
lia, Melia Blue, Premium 
Silver, Suite, Gold Suite 

a Family Suite.
izba Melia: kúpeľňa so 
sprchou/WC, fén, SAT/
LCD TV, rádio, trezor, WiFi 
pripojenie (za poplatok), 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
individuálna klimatizácia, 
priestranný balkón 

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub, opatrovanie detí 
(za poplatok) 

BALI

BALI

STRAVOVANIE:
raňajky 

VYBAVENIE:
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
Capsicum Café, 5 a‘la 
carte reštaurácií (Ikan 
Restaurant - morské 
plody, Prego - talianska, 
Hamabe - japonská, 
Seasonal Tastes – ázijská, 
Velada Tapas Bar & 
Kitchen - španielska), 
bar pri bazéne, Kites 
Bar & Lounge, Ikan Bar, 

3 bazény (1 s morskou 
vodou), fitnes centrum 
WestinWORKOUT®, 
stolný tenis, 2 tenisové 
kurty, bedminton, plážový 
volejbal, joga, vodné 
športy (šnorchlovanie, 
kanoe, windsurfing, rybo-
lov, potápanie), Heavenly 
Spa by Westin™ (masáže 
a procedúry, sauna, parná 
sauna, soľná sauna, 
manikúra a pedikúra), 
nákupná pasáž, salón 
krásy, business centrum, 
konferenčné centrum, 

lounge Living Room, WiFi 
pripojenie, komfortné 
plážové lôžka

SLUŽBY ZA POPLATOK:
vodné športy, služby 
Heavenly Spa by Westin™ 
a Westin Kids Spa 

UBYTOVANIE:
433 priestranných 
moderne zariadených 
izieb a apartmánov typov: 
Deluxe, Premium, Suite 
a Family Suite. 
izba Deluxe: kúpeľňa 

s vaňou a sprchou/WC, 
fén, župany a papuče, 
SAT/LCD TV, WiFi pripo-
jenie (za poplatok), trezor, 
minibar, zariadenie na prí-
pravu kávy/čaju, šatník, 
žehlička a žehliaca doska, 
klimatizácia, malý balkón 
s výhľadom do záhrady 
alebo na more

PRE DETI:
detský bazén s tobo-
ganom, detské ihrisko, 
detský klub Westin 
Kids Club (4-12 rokov)

TANJUNG BENOA
Sol Beach House Benoa       +

NUSA DUA
The Westin Resort Nusa Dua       

Výborné zázemie hotela so 
službami all inclusive uspokojí 
aj najnáročnejších klientov. 
Elegantný hotelový rezort 
sa nachádza v tropickej 
záhrade v blízkosti rybárskej 
dediny; priamo na dlhej 
pieskovej pláži; cca 3 km 
od golfového ihriska Bali Golf 
& Country Club, cca 11 km 
od medzinárodného letiska.

Luxusný hotel v balijskom 
štýle, na bielej pieskovej 
pláži Nusa Dua na južnom 
pobreží ostrova Bali, poskytuje 
hosťom osviežujúce útočisko 
so všetkým, čo potrebujú 
k dokonalej dovolenke. 
Nachádza sa v pešom dosahu 
nákupných a zábavných 
podnikov; cca 10 km 
od medzinárodného letiska.
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STRAVOVANIE:
raňajky

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
Garden Cafe s miest-
nou a medzinárodnou 
kuchyňou, Lobby 
Lounge, pekáreň La 
Baguette French Bake-
ry, francúzske bistro 
La Ferme Restaurant, 
talianska reštaurácia 
Grappa Italian Restau-

rant & Wine Bar, Terrace 
Bar, kaviareň Coffee 
Corner, The Pool Bar, 
Koala Bar, 2 bazény 
s detskou časťou, fitnes 
centrum, biliard, wellness 
centrum, WiFi pripoje-
nie, internetový kútik, 
knižnica, konferenčná 
miestnosť, obchod so 
suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby wellness centra, 
vodné športy na pláži

UBYTOVANIE: 
134 moderne zariade-
ných klimatizovaných 
izieb v 2-3 podlažných 
pavilónoch;
izba Superior: kúpeľňa 
so sprchou/WC, fén, 
SAT/LCD TV, media hub, 
WiFi pripojenie, trezor, 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
terasa alebo balkón 
s výhľadom na bazén 
alebo do záhrady
izba Deluxe: priestran-

nejšia, naviac vaňa, 
župany a papuče, DVD 
prehrávač
izba Deluxe Terrace, 
izba Deluxe Pool, Suite, 
Pool Suite

PRE DETI:
detská časť bazéna, 
opatrovanie detí

THAJSKO

THAJSKO

STRAVOVANIE:
raňajky

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
The Beach Club Restau-
rant s medzinárodnou 
kuchyňou, lobby bar Chill 
Out Bar, Pool Bar, Beach 
Bar, Sunset Lounge 
na najvyššom poschodí, 
3 bazény, fitnes centrum, 
joga, vodný aerobik, 
plážový volejbal, stolný 

tenis, futbal, bedminton, 
squash, vodné športy 
na pláži (vodné lyže, 
windsurfing, parasailing, 
plachtenie, potápanie, 
šnorchlovanie, vodné 
skútre, rybolov), Aisawan 
Spa, WiFi pripojenie, 
business centrum, konfe-
renčné priestory, obchod 
so suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Aisawan Spa, 
vodné športy na pláži

UBYTOVANIE: 
353 novo zrekonštruova-
ných moderne zariade-
ných klimatizovaných 
izieb vo svetlých farbách
izba Deluxe (hlavná bu-
dova): kúpeľňa s vaňou 
a dažďovou sprchou/WC, 
fén, župany a papuče, 
SAT/LCD TV, media hub, 
WiFi pripojenie, trezor, 
minibar, zariadenie na prí-
pravu kávy/čaju, balkón 
s výhľadom na more
izba Lanai (pavilóny): izby 

zariadené v thajskom 
štýle, vybavenie rovnaké 
ako izba Deluxe
izba Executive Club 
(vstup do Sunset 
Lounge), Family Suite 
(samostatná detská izba 
s poschodovou poste-
ľou), Executive Club Suite

PRE DETI:
detský klub (3-6 rokov 
a 6-12 rokov), opatrova-
nie detí

PATTAYA
Woodlands Hotel & Resort      

PATTAYA
Pullman Pattaya Hotel G       

Pôvabný hotelový komplex 
obklopený krásnou tropickou 
záhradou je ideálnym miestom 
pre tých, ktorí hľadajú pokojnú 
a odpočinkovú dovolenku 
v dosahu centra zábavy 
a nákupov – hotel je vzdialený 
cca 500 m od rušného 
centra Pattaye s množstvom 
reštaurácií a obchodov.

Moderný hotelový komplex 
priamo pri pieskovej pláži 
Wong Amat v pokojnej 
severnej časti Pattaye, len cca 
3 km od centra s množstvom 
obchodov a reštaurácií. Hotel 
kombinujúci tradičné thajské 
prvky s moderným dizajnom je 
vhodný aj pre najnáročnejších 
klientov.
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STRAVOVANIE:
raňajky

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia 
The Deck s medzi-
národnou kuchyňou, 
3 reštaurácie (Luna 
Lanai - plážová thajská, 
Salas Pool Restaurant 
- talianska, InAzia - ázij-
ská), lounge Sundara, 
5 bazénov (z toho 3 
detské), fitnes centrum 
Sheraton Fitness, joga, 

aerobik, tenisové kurty, 
plážový volejbal, Shine 
Spa for Sheraton, Link@
Sheraton (WiFi pripoje-
nie, časopisy a noviny, 
lounge), Sheraton Club 
Lounge, supermarket, 
konferenčné priestory

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Shine Spa for 
Sheraton, golf, potápanie

UBYTOVANIE: 
240 elegantne zariade-
ných izieb a apartmá-

nov v dvojpodlažných 
budovách;
izba Garden View: 
priestranná kúpeľňa 
s vaňou a samostat-
nou sprchou/WC, fén, 
župany a papuče, SAT/
LED TV, WiFi pripojenie 
(za poplatok), trezor, 
minibar, zariadenie 
na prípravu kávy/čaju, 
žehlička a žehliaca dos-
ka, balkón s výhľadom 
do záhrady
ďalšie typy izieb: izba 
Garden Terrace (na prí-

zemí), izba Lagoon 
View, izba Deluxe 
Lagoon Access, izba 
Ocean Front, One Bed-
room Suite (samostatná 
obývacia časť) 

PRE DETI:
detský klub StarClub, 3 
detské bazény, opatro-
vanie detí

THAJSKO

THAJSKO

STRAVOVANIE:
raňajky 

VYBAVENIE:
moderná vstupná hala 
s recepciou, hlavná 
reštaurácia Beach 
Restaurant s medzi-
národnou a thajskou 
kuchyňou, stredo-
morská reštaurácia 
Pangaea, vinotéka The 
Wine Cellar so širokou 
ponukou vín z celého 
sveta, Beach Bar, 2 
bazény, fitnes centrum 

SALA Gym, plážový 
volejbal, SALA Spa (4 
miestnosti na proce-
dúry, masáže), WiFi 
pripojenie, knižnica, 
internetové centrum, 
konferenčné priestory, 
obchod so suvenírmi

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby SALA Spa, vodné 
športy na pláži

UBYTOVANIE: 
69 veľmi pekne zaria-
dených priestranných 

klimatizovaných izieb 
a víl poskytujúcich vyso-
kú mieru súkromia (53 
viliek ma vlastný bazén);
izba Deluxe Balcony 
(na poschodí): otvore-
ná kúpeľňa s vaňou 
a vonkajšou dažďovou 
sprchou/WC, fén, župa-
ny a papuče, stropný 
ventilátor, SAT/LCD TV, 
zábavné centrum, DVD 
prehrávač, WiFi pripo-
jenie, trezor, minibar, 
zariadenie na prípravu 
kávy/čaju, balkón s vý-

hľadom do záhrady
Garden Pool Villa: 
priestranná vila s veľkou 
terasou a privátnym 
bazénom (5 x 3 m)
Sala Pool Villa, 1 Bed-
room Pool Villa Suite, 1 
Bedroom Duplex Pool 
Villa Suite, 2 Bedroom 
Pool Villa Suite, 2 Bed-
room Presidential Pool 
Villa Suite

HUA HIN
Sheraton Hua Hin Resort & Spa       

KOH SAMUI
SALA Samui Resort & Spa       

Luxusný hotel skupiny 
Sheraton, vzdialený cca 10 km 
od centra Hua Hin, v sebe 
spája jednoduchú eleganciu 
s thajskými prvkami. Vďaka 
blízkosti niekoľkých golfových 
ihrísk (Palm Hills Golf Resort, 
Royal Hua Hin Golf Course, 
Springfield Village Golf) 
je ideálnou voľbou pre 
milovníkov „zeleného“ športu.

Luxusný boutique rezort 
na severnom konci dlhej 
nádhernej bielej pieskovej 
pláže Choeng Mon, cca 15 
minút jazdy od farebného 
nákupného centra a centra 
nočného života Chaweng. 
Vďaka vynikajúcemu 
vybaveniu je pravou oázou 
pre najnáročnejších klientov.
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IZBA DELUXE BALCONY, GARDEN POOL VILLA SALA POOL VILLA FAMILY SUITE



STRAVOVANIE:
raňajky

VYBAVENIE: 
otvorená vstupná hala 
s recepciou a nád-
herným výhľadom 
na Patong Bay, hlavná 
reštaurácia a bar Rim 
Talay s medzinárodnou 
kuchyňou, talianska 
reštaurácia La Gritta, lo-
bby bar Samutr Bar, bar 
The Jetty s výhľadom 
na Andamanské more, 
2 bazény (1 s detskou 

časťou), Breeze Spa 
(pavilóny s výhľadom 
na more, masáže a pro-
cedúry, parná sauna, 
jacuzzi), fitnes centrum, 
bežecká trasa, PADI 
potápačské centrum 
See Bees Diving, vodné 
športy na pláži, Club-
house (privátna časť pre 
klientov ubytovaných 
v Club Ocean Suite, 
bazén, drobné občer-
stvenie počas dňa), WiFi 
pripojenie, nákupná 
promenáda, konferenč-

né priestory
UBYTOVANIE: 
380 moderne zaria-
dených vzdušných 
a komfortných izieb 
a apartmánov v 3 čas-
tiach (Superior, Deluxe 
a Ocean Wing);
izba Superior Ocean 
Facing (Superior Wing): 
kúpeľňa so sprchou/WC, 
fén, župany a papuče, 
SAT/LCD TV, DVD pre-
hrávač, WiFi pripojenie, 
trezor, minibar, zariade-
nie na prípravu kávy/

čaju, balkón s čiastoč-
ným výhľadom na more
izba Deluxe Ocean View 
(Deluxe Wing): priestran-
nejšia, s priamym výhľa-
dom na more
ďalšie typy ubytovania: 
Junior Suite Ocean Fa-
cing, One Bedroom De-
luxe Suite Ocean View, 
One Bedroom Suite, Two 
Bedroom Suite

PRE DETI:
detský bazén, detský 
klub, opatrovanie detí

THAJSKO

THAJSKO

STRAVOVANIE:
raňajky

VYBAVENIE: 
vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia Orien-
tal Spoon Grill & Bar, 
Pool Bar, exkluzívny plá-
žový klub Catch Beach 
Club, plážový klub Bimi 
Beach Club, vinotéka 
Wine Room, bazény 
(celková plocha 1600 
m2), fitnes centrum, 
Sun Spa Esthederm, 

business centrum, WiFi 
pripojenie, knižnica 
(knihy, časopisy, DVD), 
konferenčná miestnosť, 
pasáž s obchodmi 
Twinpalms Gallery

SLUŽBY ZA POPLATOK: 
služby Sun Spa Esthe-
derm

UBYTOVANIE: 
7 luxusne zariadených 
klimatizovaných izieb, 
apartmánov a rezidencií 

v modernom dizajne;
izba Deluxe Palm: 
priestranná kúpeľňa 
s dažďovou sprchou/
WC, fén, SAT/TV, DVD 
prehrávač, iPod doko-
vacia stanica, WiFi pri-
pojenie, trezor, minibar, 
zariadenie na prípravu 
kávy/čaju, balkón alebo 
terasa
izba Deluxe Lagoon 
Pool: terasa s priamym 
vstupom do bazéna
izba Grand Deluxe 

Palm: priestrannejšia, 
navyše vaňa v kúpeľni
izba Grand Deluxe La-
goon Pool, Palm Suite, 
Lagoon Pool Suite 

PHUKET
Amari Phuket      

PHUKET
Twinpalms Phuket Resort       

Luxusný hotel ukrytý pri 
odľahlej pokojnej pláži 
na najjužnejšom cípe Patong 
Beach. V pešej dostupnosti 
je rušné centrum letoviska 
Patong s obchodmi, 
reštauráciami a čulým 
nočným životom. Široký výber 
ubytovania ulahodí skutočne 
každému záujemcovi 
o pokojnú dovolenku 
v komfortnom prostredí.

Najštýlovejší rezort ostrova, 
člen siete Small Luxury Hotels, 
obklopený krásnou bujnou 
záhradou s nádhernými 
veľkými bazénmi. Komplex 
v minimalistickom 
poňatí a exkluzívnym 
plážovým klubom leží 
v pokojnom prostredí len 
175 metrov od pláže Surin 
Beach a 25 minút jazdy 
od medzinárodného letiska 
Phuket.
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GRAND DELUXE PALM DELUXE PALM, DELUXE LAGOON POOL 

Prvoradá je kvalita

Pre FIRO-tour sú kvalitné služby 
samozrejmosťou už od nepamäti. 
Nevedieme cenový boj s konku-
renciou. Dôležitejšia než nízka 
cena je pre nás kvalita ponúka-
ných služieb. Katalóg ponúka 
len úzky výber hotelov z našej 
pestrej ponuky, v ktorej nájdete 
širokú škálu hotelov od tých ce-
novo najdostupnejších až po tie 
najluxusnejšie. Pokiaľ v katalógu 
nenájdete hotel, ktorý práve hľa-
dáte, navštívte našu stránku www.
firotour.sk alebo kontaktujte naše 
pobočky.

Dovolenka na mieru

Vyberte si deň a miesto odletu, 
leteckú spoločnosť, dĺžku pobytu, 
hotel a ostatne nechajte na nás. 
Zájazd Vám pripravíme na mieru 
presne podľa Vašich požiadaviek.

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky 
zverejnené na www.firotour.sk 
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 Obchod-
nom registri Okresného súdu 
Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka 
č. 40425/B (ďalej len cestovná 
kancelária FIRO-tour). Všeobecné 
zmluvné podmienky sú neoddeli-
teľnou súčasťou zmluvy o obsta-
raní zájazdu (ďalej len Zmluva), 
ktorú cestovná kancelária FI-
RO-tour uzatvára s objednávate-
ľom zájazdu.

Poistenie cestovnej kancelárie

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. Aktuálne číslo 
poistnej zmluvy, poistnú sumu 
ako aj certifikát k poistnej zmluve 
nájdete na www.firotour.sk.

Transfery na letisko

Nechajte sa komfortne, bezpečne 
a načas odviesť na letisko priamo 
z Vášho bydliska. V spolupráci 
s našimi osvedčenými partnermi 
Vám radi zabezpečíme transfer 
na letisko k odletu priamo z Vá-
šho domova. Okrem prenájmu 
vozidla so sympatickým šoférom, 
ktorý hovorí cudzím jazykom, sú 
samozrejmosťou WiFi pripojenie 

na internet, drobné občerstvenie, 
tlač, iPad, v prípade potreby auto-
sedačky pre deti a poistenie pre 
Vás aj Vašich blízkych.

Parkovanie na letisku

V prípade, že sa rozhodnete 
na letisko v Bratislave, Viedni 
alebo Prahe cestovať vlastným 
autom, ponúkame Vám možnosť 
parkovania za výhodných pod-
mienok. Nami ponúkané par-
koviská Vám zaručia bezpečné 
a pohodlné umiestnenie Vášho 
vozidla počas Vašej dovolenky.

Cestovné doklady

Všetci cestujúci sa pri odbavení 
musia preukázať platným ces-
tovným dokladom spĺňajúcim 
podmienky vstupu do krajiny. 
Cestujúci, ktorý sa pri odbavení 
nepreukáže platným cestovným 
dokladom, nebude k letu pri-
pustený. Konkrétne podmienky 
pre vstup do jednotlivých krajín 
môžete nájsť aj internetovej strán-
ke 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.

BRATISLAVA - BORY MALL 
Lamač 6780
02/32117431
0911/116011
bratislava.bory@firotour.sk

BRATISLAVA - POLUS CITY CENTER 
Vajnorská 100
02/32114999
0911/116010
bratislava.polus@firotour.sk

TRENČÍN - OC LAUGARICIO
Belá 7271
032/6585093
0911/116009
trencin@firotour.sk

ŽILINA - OC AUPARK 
Veľká okružná 59A
041/3214443
0911/116013
zilina@firotour.sk

KOŠICE - OC AUPARK 
Námestie osloboditeľov 1
055/3214442
0911/116012
kosice@firotour.sk

FIRO TOUR
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Vychádza vo februári 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. • Fotografie: FIRO-tour, s.r.o., archív vydavateľa © 2016 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.



VAŠA DOVOLENKA 
ZAČÍNA VYKROČENÍM 
Z DVERÍ!

EMAIL: INFO@CARSEN.SK     MOBIL: +421 944 554 555 WWW.CARSEN.SK


