


O vysokých kvalitách cestovnej kance-
lárie Solvex svedčia fakty, že ako jedna 
z mála cestovných kancelárií na Sloven-
sku vlastníme certifikát manažérstva 
kvality EN ISO 9001:2015. V  roku 2020 
sme úspešne prešli recertifikáciou 
tohto systému kvality Európskej únie, 
čo opäť potvrdilo kvalitu a odbornú 
spôsobilosť manažmentu a pracov-
níkov cestovnej kancelárie a teda aj 
vysokú úroveň po-núkaných služieb.

SOLVEX je spoločnosť stabilná, zodpo-
vedná, lojálna voči svojim klien-tom, a 
práve preto sa nám podarilo, ako 
jedinej spoločnosti z oblasti cesto-
vného ruchu získať ocenenie Bonitný 
Podnik a ako dôkaz toho aj pečať 
BONITY. Ta-kisto získala prestížne 
ocenenie – pečať STABILITY a pečať  
Zodpovedný podnik.  Pečať stability, 
bonity a zodpovedný podnik, udeľuje 
Národné informačné stredisko Slo-
venskej republiky a  Slovenská infor-
mačná a marketingová spoločnosť na 
základe hodnotiaceho systému, kto-
rým sa zhodnotila bonita, stabilita

a zodpovednosť komerčných subjek-
tov, ktoré podnikajú na území Slo-
venskej republiky.

S  kvalitou a  so zvyšovaním dopytu po 
našich službách, rastie aj naša sieť po-
bočiek, ktoré dnes nájdete v Bratislave, 
Poprade, Prešove a v Košiciach.

Na našich pobočkách sa na Vás tešia 
školení pracovníci, ktorí Vám ochot-
ne a profesionálne poradia pri výbere 
vhodnej dovolenky a správneho hote-
la, z ktorých mnohé naši zamestnanci 
osobne navštívili.

Prajeme Vám len tie najpríjemnejšie 
spomienky a  nezabudnuteľné zážitky 
z dovolenky strávenej s nami.

V mene tímu CK Solvex 
Ing. Irena Yalamová 

Leto s nami

Ďakujeme Vám!
Na úvod by sme sa chceli úprimne po-
ďakovať všetkým Vám, ktorí ste využili 
a využívate služby našej cestovnej kan-
celárie v tomto ťažkom období. Najmä 
vďaka Vám, našim váženým zákazní-
kom, bola pre nás sezóna 2021 úspeš-
ná. Veríme, že Vašu priazeň nám za-
chováte a opäť si vyberiete z našej 
ponuky na letnú sezónu 2022.

Tak ako po iné roky môžeme skonšta-
tovať, že cestovná kancelária Solvex je 
stále špecialistom č. 1 pre destináciu 
Bulharsko na slovenskom a stredoeu-
rópskom trhu cestovného ruchu. Do 
dovolenkových destinácií Bulharsko  
najviac slovenských turistov letecky 
prepravila práve naša cestovná kance-
lária. Navyše, aj pri ostatných ponúka-
ných destináciách ako sú  Kréta, Rodos 
či Turecko patríme medzi najúspešnej-
ších slovenských touroperátorov.

Aj v sezóne 2022 budú naše letecké zá-
jazdy organizované zo všetkých letísk 
na Slovensku (Bratislava, Košice, 
Poprad ) . Ako tradične, leteckú dop-
ravu zabezpečujeme renomovanými 
leteckými spoločnosťami ako sú naprí-
klad Bulgarian Air Charter, Travel 
Service, Bulgaria Air,.
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Spoločnosť SOLVEX s.r.o., známy slovenský touroperátor poskytujúci služby 
v oblasti cestovného ruchu prešla hodnotením s pozitívnym výsledkom. Na 
jeho základe získala prestížnu PEČAŤ BONITY za ekonomické výsledky do r. 
2018. Udelením ocenenia je zdôraznená skutočnosť, že spoločnosť dokáže 
zaručiť ekonomicky efektívny predaj svojich služieb na konkurenčne náročnom 
európskom trhu a zároveň sa vie presadiť ako spoľahlivý partner s dobrým 
vedením a vytvoriť požadovanú nadštandardnú kvalitu služieb.

Na ďalšie ocenenie v našej CK Solvex sme obzvlášť pyšní. Je ním titul Spoločensky zodpovedný 
podnik 2018, ktorý dokazuje, že patríme k podnikom, ktoré pristupujú zodpovedne k plneniu si 
svojich záväzkov.

Cestovná kancelária SOLVEX získala prestížne ocenenie – Pečať Stability. Pečať 
Stability udeľuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky 
a Slovenská informačná a marketingová spoločnosť na základe hodnotiaceho 
systému, ktorým sa zhodnotila bonita komerčných subjektov, ktoré podnikajú 

na území Slovenskej republiky. Sme hrdí na svoje výsledky, a aj naďalej sa budeme usilovať o to, 
aby sme poskytovali tie najlepšie služby Vám, zákazníkom cestovnej kancelárie SOLVEX.

CERTIFIKÁT Systému manažérstva 
KVALITY ISO 9001:2015
Solvex s.r.o. je v súčasnosti jednou z mála cestovných kancelárií na Slovensku, ktorá už od 
roku 2007 vlastní certifikát systému manažérstva K VALITY STN EN ISO 9001. Kvalita 
a dodržiavanie medzinárodnej normy ISO 9001 sa prejavuje nielen v riadiacej štruktúre, 
ale i v každodennej činnosti každého zamestnanca ako prirodzená súčasť fungovania našej 
cestovnej kancelárie. V roku 2020 sme úspešne prešli recertifikáciou systému manažérstva 
KVALITY čo len potvrdzuje, že naša cestovná kancelária je dlhodobo schopná poskytovať svojim 
klientom kvalitný produkt a služby. Naďalej Vám budeme poskytovať tie najlepšie služby, aby 
sme Vám priniesli čo najvyšší komfort a spokojnosť pri výbere, ako i počas Vašej dovolenky.

Vaša cestovná kancelária SOLVEX

Garancia kvality
BONITNÝ PODNIK SOLVEX

ZODPOVEDNÝ PODNIK SOLVEX

STABILNÝ PODNIK SOLVEX
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VYBERTE SI OBDOBIE SVOJEJ ZĽAVY
48% (45% pre všetkých klientov + 3% stáli klienti) zo základnej

ceny dospelej osoby pri objednaní zájazdu s odletom v júni, septembri, 
októbri do 31. 1. 2022

43% (40% pre všetkých klientov + 3% stáli klienti) zo základnej 
ceny dospelej osoby pri objednaní do 31. 1. 2022

38 %  (35% pre všetkých klientov + 3% stáli klienti) zo základnej 
ceny dospelej osoby pri objednaní do 28. 2. 2022 

33%  (30% pre všetkých klientov + 3% stáli klienti) zo základnej 
ceny dospelej osoby pri objednaní do 1. 4. 2022

Pri100% úhrade ceny zájazdu Vám garantujeme nemennosť 

ceny pri dodatočnom kurzovom pohybe aj pri zmene ceny paliva.

First minute zľavy platia na vybrané kapacity z katalógu LETO 2022.

Rezervujte IHNEĎ a ušetrite!

ZĽAVA PRE NOVOMANŽELOV
Ak ste novomanželia a plánujete prežiť svoje medové týždne
s CK Solvex, pri zakúpení zájazdu do 1 roka po svadbe máte nárok na

+ 3% extra zľavu

ZĽAVY PRE SENIOROV
Klienti s vekom nad 55 rokov získavajú vo vybraných kapacitách 
a termínoch s odletom v júni a septembri

+ 3% extra zľavu

ZĽAVA PRE STÁLYCH KLIENTOV
Klient, ktorý už cestoval s CK Solvex v posledných piatich rokoch má nárok na

+ 3% extra zľavu

SKUPINOVÉ ZĽAVY
Sme pripravení poskytnúť skupinám resp. kolektívom špeciálne skupinové 
zľavy. V prípade záujmu, kontaktujte našu cestovnú kanceláriu a my Vám 
na základe Vašich požiadaviek vytvoríme výhodnú ponuku.

Pri kúpe zájazdu do 31. 1. 2022
Vo vybraných ubytovacích kapacitách DIEŤA 
ZADARMO v sprievode 2 dospelých. Pri vybraných 
hoteloch až 2 DETI ZA 99€ do 31. 1. 2022.

DIEŤA ZA 0€
ALEBO 99€

FIRST MOMENT ZĽAVA ZA SKORÝ NÁKUP   -48%
Jedinečná ponuka zliav za včasný nákup pre 
zákazníkov, ktorí nečakajú s kúpou dovolenky na 
poslednú chvíľu.
Ak si uhradíte zálohu minimálne vo výške 50% 
pri zakúpení zájazdu, získate z celkovej katalógovej 
ceny zľavy od 48%
- lepší výber ubytovania
- širšiu ponuka termínov

NÍZKA ZÁLOHA
100€ 

Pri kúpe zájazdu do 31. 1. 2022
Po zaplatení zníženej zálohy je objednávateľ 
povinný uhradiť daľšiu zálohu do výšky polovice z 
celkovej ceny zájazdu najneskôr do 31.3.2022

Všetky uvedené zľavy sa vzťahujú na základnú cenu, nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky, 
detské ceny a akciové ceny, extra zľavy pre novomanželov, 

a seniorov je možné využiť len na pobočkách CK Solvex.
Zľavy nie je možné navzájom kombinovať. Bližšie informácie obdržíte v našej CK.

Dodatočné zľavy nie je možné poskytnúť, pokiaľ zľava z katalógovej ceny za základné lôžko presahuje 50%.
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pre
dospelých

18+

pre
dospelých

16+

Každú stredu last Minute dovolenka od cK solvex a ponuka happY daY.
každú stredu ponúkame na www.solvex.sk špeciálne ceny na dovolenku do Bulharska,
turecka, rodos  a krétu.

Plážový set zadarmo
počet ležadiel a slnečníkov je obmedzený. Na jednu izbu 
klienti dostanú 2 ležadla a slnečník podľa možnosti

Aquapark zadarmo
naši klienti dostanú návštevu aquaparku zdarma

Náš tip
kapacity odporúčané ako preverené 
a obľúbené, výhodný pomer kvality a ceny

SPA & wellness
služby SPA & wellnes

Obľúbený hotel
obľúbený hotel v sezóne 2018

Vysvetlivky

Vyznačenie kategórie ubytovacieho zariadenia
Počet mušlí , vyjadruje našu mienku a celkový dojem z jednotlivých zariadení, ktorý sa 
môže líšiť od oficiálnej kategorizácie. Hodnotiacimi kritériami boli poloha, vybavenosť 
zariadenia a izieb, doplnkové služby a celková atmosféra v ubytovacom zariadení.

Rodinný hotel
hotel vhodný pre rodiny s deťmi

Pre mladých
hotel vhodný pre mladých ľudí

2 deti zadarmo
na prístelke v sprievode 2 dospelých platia iba 
povinné poplatky. Akcia platná vo vybraných 
ubytovacích kapacitách do 31. 12. 2021.

16+
hotel pre klientov od veku minimálne 16 rokov

18+
hotel len pre dospelých

2 deti 
zadarMo

IZBA 2+2
možnosť ubytovania 2 dospelých osôb a 2 detí

v jednej izbe. To znamená že v izbe sa
nachádzajú 2 pevné lôžka a 1-2 prístelky.

NOVINKA
kapacita ponúkaná 

prvýkrát našou 
cestovnou kanceláriou.

ANIMÁCIE
Hotel ponúka svoj 

medzinárodný animačný 
program

VýHOdNá cENA
Výborná cena v danej 

kategórii hotela/penziónu. 
Kvalita za rozumnú cenu.

dETI ZAdArmO
jedno dieťa na prístelke v sprievode 

2 dospelých osôb má ubytovanie a stravovanie 
(ak je súčasťou služieb) vo vybratých termínoch 
zdarma. Platí len za dopravu a povinné doplatky.

GOLf
golfové ihrisko 

nachádzajúce sa v blízkosti 
ubytovacieho zariadenia.

65+
dodatočná zľava -3% na vybrané 
kapacity a termíny pre klientov 

starších ako 65 rokov.

VLASTNá 
dOPrAVA

kapacity do ktorých je možné 
cestovať aj vlastnou dopravou.

POTáPANIE
možnosť potápania 

a potápačských kurzov 
v letovisku.

PES

PES
možnosť ubytovania 
aj psa v ubytovacom 

zariadení.

PrI PLážI
ubytovacie kapacity 
situované v prvej línii
alebo priamo pri pláži.

ZONE

WIfI
bezdrôtové 
internetové 
pripojenie.

ALL INcLuSIVE/ 
uLTrA ALL INcLuSIVE

ponúka celodennú stravu vrátane nápojov,
programy (viď. popis u jednotlivých hotelov).

pre
Mladých

rodinný
hotel

obľúbený
hotel

spa &
wellness

náš tip

aQuaparK
zdarMa

plážoVý
set

65
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Click2Claim

Click2Claim, jednotka v oblasti riešenia leteckých nepravidelností a získavania 
kompenzácií, Vám odporúča – buďte pripravení na prípadné komplikácie. K 
Vášmu zájazdu si môžete za čiastku 3,50 EUR/os. zakúpiť asistenčnú službu 
Travel Asistent, ktorá Vám pomôže pri probléme s letom.

Pomôžeme Vám zaistiť kompenzáciu 
až vo výške 600 eur v týchto prípadoch. 
Viac informácií získate na stránke 
www.solvex.sk, alebo priamo na pobočkách.

Mali ste problém s letom?
unsplash.com



Pri kúpe počas obdobia Frist Moment zľiav, dostanete 1 poukaz v hodne 50 
eur na 1 objednávku. Poukaz je prenosný a zľavu na dovolenku v tejto 
hodnote si môže uplatniť ktokoľvek z Vašich rodinných príslušníkov, známych, 
alebo priateľov. Poukaz na pobytové zájazdy z katalógu Leto 2022 si musia 
objednať najneskôr do 30. 4. 2022 len na našich prevádzkach.

Poukazy, SOLVEX club
POUKAZ NA NÁKUP ĎALŠEJ DOVOLENKY

InfoCeSty
Každoročne naši zamestnanci a predajcovia, resp.cestovné agentúry majú 
možnosť osobne vidieť ubytovacie kapacity v niektorej z ponúkaných 
destinácii CK Solvex. Je aj v našom záujme, aby čo najviac našich obchodných 
partnerov a zamestnancov osobne videli kapacity a vedeli Vám tak čo 
najlepšie poradiť pri výbere dovolenky.

Ak vlastníte 
smartphone
zoskenujte si 
QR kód pre 
jednoduché 
načítanie našej 
vizitky.

DARČEKOVÉ POUKAZY
Skvelý darček pre každú príležitosť! Urobte radosť svojim blízkym! Ponúkame Vá m darčekové poukazy na dovolenku 
na stránkach solvex.sk. Poukazy v nominálnych hodnotách 50€, 100€, 200€ si môžete zakúpiť na ktorejkoľvek pobočke 
CK SOLVEX, alebo nám pošlite objednávku emailom na objednavka@solvex.sk. Tiež ich je možné objednať rovno cez 
online formulár.

Viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 02 / 2100 2100
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Vyberte a rezervujte si
svoju dovolenku online

Rezervácia zájazdov 7 dní v týždni, 24 hodín denne!

www.solvex.sk
Na našej web stránke nájdete:
• Vyhľadávanie hotelov podľa zadaných

parametrov

• Možnosť registrácie a odberu aktuálnych
ponúk na email

• Informácie o našich destináciách počasí
atď.

• Aktuálny prehľad last minute, first minute a 
špeciálnych ponúk

• Online rezerváciu a objednávanie zájazdov

• Dostupnosť 24/7

• Presná lokalizácia hotelov v rámci
letoviska na mape

http://www.facebook.com/Solvex.sk
Priestor pre komunikáciu so záujemcami o náš produkt i praktické informácie z dovoleniek od klientov, 
ktorí dovolenkovali prostredníctvom našej cestovnej kancelárie. Využite možnosť získať zaujímavé 
výhry, cenné rady a tipy na výlety aj ubytovacie zariadenia od našich klientov.

https://twitter.com/ck_solvex
Komunikačný kanál, kde zverejňujeme informácie o našom produkte, rôznych zľavách a mimoriadnych 
akjciách našej cestovnej kancelárie.

SLEduJTE NáS NA SOcIáLNYcH SIEŤAcH

https://www.instagram.com/solvex_ck/
Výber fotografií hotelových zariadení cestovnej kancelárie Solvex, ktorý Vám pomôže detailnejšie sa 
oboznámiť s našimi ubytovacími kapacitami. Najaktuálnejšie fotografie pre Vás priebežne 
zaraďujeme a spracovávame.
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PREČO CESTOVAŤ PRÁVE S NAMI ?
GARANCIA 
MOŽNOSŤ BEZPLATNEJ VÝMENY ZÁJAZDU 
(DESTINÁCIE, HOTELA, TERMÍNU, MENO) 
DO 28.2.2022
KVALITA 
CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001:2015 
SERIÓZNOSŤ 
POISTENIE V NAJLEPŠEJ SLOVENSKEJ  
POISŤOVNI - GENERALI ČESKÁ POIŠŤOVNA 
A. S.
KOMFORTNOSŤ 
VO VŠETKÝCH LETOVISKÁCH A 
DSTINÁCIACH JE K DISPOZíCII DELEGÁT. 
ÚCTA 
DESAŤTISíCE KLIENTOV ROČNE 
A KAŽDÝ KLIENT JE PRE NÁS VÝZNAMNÝ 

SILA 
SILNÉ ZÁZEMIE DOMA AJ V ZAHRANIČí A 
DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI 
PRUŽNOSŤ 
NAŠIM KLIENTOM SME NEUSTÁLE K DISPOZíCII 
POHODLIE 
MOŽNOSŤ NAKUPOVAŤ ON–LINE Z POHODLIA 
DOMOVA
OCHOTA A ÚSTRETOVOSŤ
NAŠI ZAMESTNANCI SÚ PRIPRAVENí OCHOTNE 
POMÔCŤ KAŽDÉMU JEDNÉMU KLIENTOVI 
EMPATIA
POŽIADAVKY KLIENTOV VYBAVUJEME V 
SÚLADE S ICH POTREBAMI
INOVÁCIA 
KAŽDÝ ROK MÁME PRE VÁS NOVINKY 
VERNOSŤ 
EXTRA ZĽAVY PRE VERNÝCH KLIENTOV, 
KLUBOVÁ KARTA, POUKAZ NA NÁKUP ĎALŠEJ 
DOVOLENKY A DARČEKOVÉ POUKAZY

Stáli klienti

Klubová karta SOLVEX
Cestovali ste už s nami VIAc AKO 3-KráT?

ak je vaša odpoveď Áno, vypýtajte si na našich pobočkách 
Klubovú kartu SOLVEX a získajte zľavu 3% naviac na základné lôžko!
Pre všetkých držiteľov vernostnej karty solveX, budeme s tímom 
pracovníkov pripravovať pravidelné súťaže o hodnotné darčeky. Budeme 
vás pravidelne informovať o našich horúcich ponukách počas, ale aj 
mimo sezóny.

A NAVYŠE:
Na jedného z Vás čaká 
dOVOLENKA 2022 
úplne ZdArmA.

viac informácii obdržíte vo svojej 
emailovej schránke 
po registrácii Klubovej karty 
na akejkoľvek z našich pobočiek.
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Akú destináciu si vybrať?

Každý z nás má inú predstavu o ideálnej 
dovolenke. Niekto preferuje zábavu v ba-
roch na pláži, iní zase radi nakupujú, niek-
torí ľudia potrebujú ticho a relax, alebo 
rodiny s deťmi milujú rezorty s aquapar-
kom, kde sa ich deti naplno vyšantia.
Pri výbere destinácie dbajte aj na kultúru 
krajiny. Napríklad Turecko je arabská kra-
jina, kde sa nemôžete pohybovať príliš 
odhalene. Ak sa chcete však naplno 
odviazať skúste Bulharsko či Grécke os-
trovy.
Pred výberom jednotlivej destinácie si poz-
rite videá, kultúru krajiny, zvyky, lokalitu, 
alebo navštívte naše pobočky, a my Vám 
ochotne poradíme, ktorú krajinu si vybrať, 
aby sme tak naplnili Vaše očakávania.

Ako si vyberať ubytovanie?

Chcete dovolenku stráviť v izbe? Rozhodu-
jte sa správne a vždy podľa svojich pot-
rieb si vyberte správnu izbu. Prečítajte si 
popis k jednotlivým hotelom, ako ďaleko 
je hotel od mora a pláže, od centra či od 
letiska. Preferujete kľudnejšie prostredie? 
Nevyberajte si veľké rezorty, kde sú vysoké 
kapacity lôžok. Alebo máte radi veľké 
priestranné reštaurácie? V tom prípade si-
ahnite po rezorte, kde nájdete v reštaurácii 
množstvo jedál, nápojov, no samozrejme 
treba počítať s tým, že si občas počkáte 
v rade. Prínosom v rezortoch je množstvo 
dovolenkárov aj z iných krajín a teda Vaša 
možnosť nadviazať nové kontakty. Pozor 
však aj na príliš rýchle priateľstvá, aby ste 
na to nedoplatili svojou dôverou.

Ako cestovať na dovolenku?

Dovolenka – od slova dovoliť, teda 
dovoľte si aj Vy a vyberte si leteckú do-
pravu. Spoločnosť Solvex ponúka svoje 
zájazdy zo všetkých dostupných letísk na 
Slovensku. Máte teda možnosť výberu a 
nemusíte cestovať dlho, aby ste sa na 
letisko dostali včas. Samozrejme, na 
dovolenku môžete ísť aj autom, vďaka 
čomu môžete vidieť okolitú krajinu, 
môžete sa kdekoľvek zastaviť a pozrieť si 
napríklad pamiatky, či iné krásy prírody.

Ako sa stravovať počas dovo-
lenky?
Pri výbere stravovania je tiež dôležité 
uvedomiť si a rozhodnúť sa, na akú dovo-

lenku idete. Budete sa len opaľovať a večer 
zabávať? Zostanete v rezorte? Alebo bu-
dete cestovať a poznávať krajinu.
Najpohodlnejšie je určite zakúpiť si balík 
stravovania “all inclusive”, to znamená 
raňajky, obedy, večere s nápojmi a prí-
padne ľahké občerstvenie počas dňa. Pri 
výbere stravy All inclusive však nezabud-
nite na to, že all inclusive neznamená, 
každý deň počas dovolenky iné jedlá.
Ak plánujete dovolenku za poznaním a na 
hoteli budete tráviť času menej, voľte 
raňajky, či polpenziu. Napríklad v Bulhar-
sku je veľmi výhodné stravovať sa vonku, 
kde je to za skvelé ceny a teda, vždy máte 
možnosť výberu inej reštaurácie.

Poistenie, prečo je potrebné?
Či už ste na dovolenke v zahraničí, alebo 
aj v domácom prostredí, vždy myslite 
na svoje zdravie. Áno, poistenie je dôležité. 
Keď si zlomíte ruku, nohu, narazíte zub 
alebo nos, poistenie bude pre Vás určite 
prínosom.Taktiež pri poistení nezabúda-
jte na pripoistenie storna zájazdu alebo aj 
poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú 
neúmyselným konaním môžete na dovo-
lenke spôsobiť.

Tipy a rady pri výbere dovolenky
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Objednávanie zájazov
Radí Vám poskytneme potrebné informácie 
k následnému uzavretiu zmluvy o zájazde tak 
pri osobnej návšteve na našich prevádzkach 
v CK Solvex (pobočkách), telefonicky 02/2100 
2100, +421 904 638 227, cez internet prostred-
níctvom formulára na www. solvex.sk, alebo 
u partnerských cestovných kancelárií po celom 
Slovensku zväčša označených nálepkou s lo-
gom CK Solvex resp. ich zoznam podľa miest 
nájdete na https://solvex.sk/kontakty. Výber od-
porúčaných predajcov nájdete priamo v našom 
katalógu (na poslednej strane). Pri uzatváraní 
Zmluvy o zájazde od Vás budeme potrebovať 
nasledovné údaje: meno a priezvisko každého z 
cestujúcich, telefonický kontakt, dátum naro-
denia, adresu trvalého bydliska. Po podpísaní 
Zmluvy zájazde je potrebné uhradiť zálohu vo 
výške 50% z celkovej ceny zájazdu (pokiaľ nie je 
dohodnuté inak). zvyšná časť celkovej ceny 
zájazdu musí byť uhradená najneskôr 
v lehote do 46 dní pred začiatkom zájazdu. 
Platba je možná v hotovosti v pobočkách CK 
Solvex, vkladom alebo prevodom na náš účet v
v Tatra banke, ČSOB, VÚB a v Slovenskej Spori-
teľni  (číslo účtu je uvedené v texte Zmluvy o 
zájazde). 
V tejto súvislosti treba poznamenať, že ďalšou 
zmluvnou dokumentáciou priamo súvisiacou 
s uvedenou Zmluvou o zájazde sú naše 
Všeobecné zmluvne podmienky a to v zmys-
le ustanovení § 53c a § 853 ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. a § 273 zákona č. 513/1991 Zb. 
ako aj s poukazom na našu informačnú 
povinnosť v zmysle ustanovenia § 10a a § 11 
zákona č. 250/2007 Z. z. Uvedené Všeobecné 
zmluvne podmienky sú Vám k dispozícii pre 
účely oboznámenia sa tak pred a pri uza-
tváraní príslušnej Zmluvy o zájazde ako aj v 
rámci umiestnenia na našej webovej stránke 
www.solvex.sk v časti „Dôležité informácie“ – 
Všeobecné zmluvné podmienky / https://
solvex.sk/vseobecne-podmienky.

Sedem dní pred realizáciou zájazdu Vám budú 
zaslané mailom pokyny na cestu (len v ne-
vyhnutných prípadoch zasielané poštou na 
výslovné požiadanie klienta). Podmienkou za-
slania voucheru (ubytovacieho poukazu) je ob-
držanie 100% úhrady za objednaný zájazd od 
objednávateľa. V pokynoch nájdete podrobné 
informácie k Vášmu odchodu resp. odletu na 
vytúženú dovolenku. Pri predaji zájazdu ako tzv. 
„last minute“, v dobe kratšej ako 7 dní pred 
odletom/odchodom, obdržíte pokyny na cestu 
po podpise Zmluvy o zájazde a úhrade ceny 
zájazdu v celom rozsahu. V prípade, že by ste 
neobdržali pokyny na cestu, kontaktujte prosím 
svojho predajcu.

Doprava
Letecká doprava do Bulharska, Grécka a Turecka 
je realizovaná bezpečnými lietadlami tzv. 
charterovými letmi, ktoré sú prevádzkované 
leteckými spoločnosťami.

Nami  organizované zájazdy  do Grécka a Turec-
ka,  sú realizované leteckými spoločnosťami. 
Letový plán a  časy odletov stanovuje letecká 
spoločnosť, preto nie je v  kompetencii CK 
vyberať a  určovať si časy odletov. V prípade 
uskutočnenia dopravy do horeuvedených 
destinácií uvedená letecká doprava je realizova-
ná nepravidelnými CHARTEROVYMI LETMI, je to 
nepravidelná letecká doprava realizovaná le-
teckými spoločnosťami.  Napriek úsiliu CK 
Solvex a leteckej spoločnosti dochádza niekedy 
vplyvom technických problémov, počasia, 
preplnenosti vzdušných koridorov k časovému 
posunu aj o niekoľko hodín pred plánovaným 
odletom. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť 
v akomkoľvek čase, tak ranných ako aj nočných 
hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania 
presahovať do nasledujúceho dňa. CK Solvex 
nezodpovedá  za zmenu plánovaných odletov 
a prípadné meškanie dopravných prostriedkov, 
ani nezodpovedá za škody, ktoré môžu 
vzniknúť následkom meškania dopravného 
prostriedku. Upozorňujeme zákazníkov, že v 
prípade meškania dopravného prostriedku mu 
nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy. 
Zodpovednosť za cestujúcich od čašu odbavenia 
až po opustenie colného priestoru preberá 
letecká spoločnosť. Prvý a posledný deň slúži 
na dopravu, ako jednej zo služieb cestovného 
ruchu a  nie je zaručené, že tieto dni bude 
priestor na plnohodnotné využitie tohto dňa 
ako ostatné dni dovolenky, uvedené ale nie je 
porušením zmluvy o zájazde.  Cestovná kance-
lária si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu 
miesta odletu/príletu, zmenu trasy letu, medzi-
pristátia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a 
letového plánu. Klientom odporúčame byť 2 
hodiny pred odletom na dovolenku na letisku. V 
prípade oneskorenia sa, alebo zmeškania letu 
nemá klient nárok na kompenzáciu od CK Solvex. 
Zároveň treba dodať, že v rámci nepravidelného 
charterového letu nie je zabezpečené stravovanie 
ani prísun pitnej vody počas jeho absolvovania. 
Uvedenú skutočnosť je nutné mať cestujúcemu 
na zreteli a v prípade potreby zabezpečiť si 
uvedené na vlastné náklady. 

Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné informácie o zájazdoch a 
obsah tak vytlačenej podoby nášho katalógu 
vzťahujúceho sa na príslušnú sezónu, ako aj 
umiestneného na nasej webovej stránke 
www.solvex.sk v časti „O nás“ - Doležíte infor-
mácie /https://solvex.sk/dolezite-informacie/ 
sú v zmysle ustanovení § 53c a § 853 ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov, § 273 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov súčasťou zmluvnej do-
kumentácie priamo súvisiacej s príslušnou 
zmluvou o zájazde, a to aj s poukazom na našu 
informačnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 
10a a § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochra-ne 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov.
Obsah týchto Všeobecných informácií o zájaz-
doch a uvedeného katalógu je neoddeliteľnou 
súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založe-
ného príslušnou zmluvou o zájazde.
Ochrana pre prípad úpadku
Naša CK Solvex je v zmysle zákona č. 170/2018 
Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovné-
ho ruchu, niektorých podmienkach podnikania 
v cestovnom ruchu v znení neskorších predpi-
sov poistená proti úpadku v Generali 
Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného 
členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 
04 Bratislava, IČO : 54 228 573
Poistenie znamená 100% záruku a garan-
ciu Vašich prostriedkov. Poistenie proti 
úpadku je už zahrnuté v cenách pobytu. 
Komplexné cestovné poistenie
Súčasťou zájazdov CK Solvex je i možnosť kom-
plexného cestovného poistenia pre účastníkov 
zájazdu, ktoré nie je zahrnuté v cene zájazdu. 
Komplexné cestovné poistenie zahŕňa i pois-
tenie aj pre prípad, že objednávateľovi vzniknú 
náklady v súvislosti s jeho odstúpením od 
príslušnej Zmluvy o zájazde z dôvodu choroby 
resp. nehody. Poistný vzťah bezprostredne 
vzniká medzi poisteným cestujúcim a  po-
isťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškod-
není poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť 
v priamom vzťahu k poisteným cestujúcim. 
Cestovnej kancelárii nenáleží posudzovať exis-
tenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z 
tohto vzťahu. Presný rozsah krytia a pod-mienky 
komplexného cestovného poistenia sú uvedené 
v brožúre poisťovacej spoločnosti Kooperativa, 
ktorú môže objednávateľ obdŕžať vo všetkých 
prevádzkach CK Solvex. Práva a po-vinnosti 
zmluvných strán po uzavretí Zmluvy 
o zájazde a súvisiacej s ňou Poistnej zmluvy 
komplexného cestovného poistenia sú obsiah-
nuté aj vo Všeobecných poistných podmien-
kach cestovného poistenia. V tejto súvislostí 
treba poznamenať, že priamou povinnosťou 
cestujúceho, ako poisteného je hlásiť akékoľvek 
náznaky vzniku poistnej udalosti bezprostredne 
poisťovacej spoločnosti.

Pokyny na cestu
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Individuálna doprava: klient, ktorý použije 
vlastnú dopravu do ubytovacieho zariadenia, 
sám zodpovedá za dodržanie termínu nás-
tupu a ukončenia pobytu, t.j. za čerpanie resp. 
nečerpanie zabezpečených služieb.
COVID-19
V súvislosti s opatreniami na obmedzenie 
šírenia COVID-19 treba poznamenať, že tak na 
dopravu v zmysle horeuvedených odsekov, 
ako aj ubytovanie vrátane stravovania v 
ubytovacích zariadeniach našich zmluvných 
partnerov sa vzťahujú aktuálne v príslušnom 
čase nariadenia a opatrenia príslušných 
orgánom štátnej správy v danom štáte 
uskutočnenia dovolenky, resp. v štáte, ktorý je 
súčasťou dopravy. A je hlavne priamou 
povinnosťou cestujúceho, ako fyzickej osoby 
sledovať povinnosti a záväzky spojene s 
uvedenými obmedzeniami.
Strata, alebo poškodenie batožiny Pri stra-
te, alebo poškodení batožiny je potrebné 
hneď na letisku na reklamačnom oddelení 
spísať protokol P.I.R., ktorý je potrebný pre 
uplatnenie nároku na odškodnenie u poisťo-
vne Kooperativa.
Ubytovanie
Každý štát má svoje vlastné kritéria pre zaria-
ďovanie hotelov do jednotlivých kategórií, 
preto ani neodporúčame porovnávať štan-
dardy a kategorizáciu v rôznych štátoch ani 
porovnávať jednotlivé izby v hoteli, ktoré sa 
takisto môžu líšiť a nebývajú presne rovnaké. 
Zároveň, vo veci kategorizácie ubytovacích 
zariadení treba uviesť, že uvedená činnosť 
patri do výlučnej kompetencii príslušných 
subjektov, väčšinou štátnych orgánov prís-
lušného štátu, pričom procesu schválenia ur-
čitého počtu hviezdičiek predchádzajú prísne 
správne konania podľa predpisov uvedeného 
štátu s príslušnými závermi čo do kategorizácii 
ubytovacieho zariadenia. S poukazom na 
uvedené nie je akceptovateľné dovolávať sa 
zo strany cestujúceho porušenia zmluvy o 
zájazde s poukazom na vlastne sub-jektívne 
závery. Zbytočne by ste si kazili dovolenku. 
Prístelky nemusia byť pevné lôžka a zväčša 
majú formu pohovky, rozkladacieho gauča 
alebo kresla alebo tzv. „ruskej postele“. Ich pri-
daním môžu byť priestory stiesnené, ale treba 
si uvedomiť, že táto skutočnosť je zohľadnená 
v cene zájazdu. Fotografie v našom kata-
lógu sú ilustračné a  jednotlivé izby v  ho-
teloch sa môžu líšiť veľ kosť ou, zariade-
ním, nábytkom. Niektoré hotely pozostávajú 
z niekoľkých budov, bungalovov, apartmá-
nov, nie len z hlavnej budovy a pridelenie 
ubytovania je plne v kompetencii ubyto-
vacieho zariadenia. V hoteloch so solárnym 
vyhrievaním (hlavne na gréckych ostrovoch) 
sa môže občas stať, že tečie vlažná voda. 
Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch spôsobuje 
stavebnú činnosť, ktorú nemá žiadna 
cestovná kancelária možnosť ovplyvniť, alebo 
zabrániť jej ani počas sezóny. V súlade 
s medzinárodným štandardom sú klienti 
ubytovaní v deň príchodu až po 14:00 hod. 
a v deň odchodu sú povinní uvoľ niť izby 
do 12:00 hod.  alebo aj skôr. 

Ak klient zostane v ubytovacom zariadení 
dlhšie ako je dovolené, musí doplatiť za 
ubytovanie priamo na mieste. Ani prípadný 
časový posun odchodu z letoviska 
neoprávňuje zákazníka k dlh-šiemu 
používaniu izby. V prípade, že hotel disponuje 
plážovým setom počet ležadiel a slnečníkov je 
obmedzený. Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník, podľa možnosti. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prideľovanie 
izieb je plne v kompetencii ubytovacieho 
zariadenia a recepcie. Cestovná kancelária 
nemôže túto činnosť ovplyvniť. Môže sa stať, 
že napriek Vašej požiadavke a našej snahe 
nebudete ubytovaní vedľa seba, i keď sa jedná 
o jednu rodinu, či skupinu osôb, nakoľko hotel 
nebude mať takéto izby k dispozícii. Pokiaľ sa 
špeciálne požiadavky nepodarí zaistiť, naša CK 
Vám nemôže pos-kytnúť kompenzáciu ani 
zľavu, nakoľko na tieto požiadavky nevzniká 
žiaden právny ná-rok. Klienti CK Solvex majú 
nárok na kategóriu ubytovania, ktorú si 
objednali aj uhradili. Z dôvodu veľkého 
záujmu o pobyty v Bulharsku, Turecku a 
Grécku, môže dôjsť, najmä vo vr-cholnej 
sezóne a pri kúpe last minute zájaz-dov, k 
preobsadeniu kapacít, ktoré nie je spô-sobené 
cestovnou kanceláriou, ale hotelovým 
zariadením a jeho manažmentom. CK Solvex 
upozorňuje klientov, že aj napriek všetkým 
snahám sa nie vždy podarí zabezpečiť objed-
naný hotel a to aj v prípade, že si ho klient 
neobjednal na last minute. V takomto prípade 
naša CK vždy poskytuje klientom ubytovanie 
minimálne rovnakej resp. vyššej kategórie ako 
mali objednané. V Zmluve o zájazde, ktorú 
klient uzatvára je uvedené naše hodnotenie 
hotela, nie oficiálna kategória hotela. Podľa 
ustanovenia § 22 ods. 2, 3, 5 písm. a) a ods. 10 
zákona č. 170/2018 Z. z. – ak niektorá zo 
služieb ruch nie je poskytnutá v súlade so 
zmluvou o zájazde cestovná kancelária je po-
vinná vykonať nápravu, alebo ponúknuť ná-
hradne služby rovnakej, alebo vyššej kvality, 
pričom cestujúci má právo na primeranú zľavu 
búd v prípade neponúknutia náhrady, alebo 
nápravy, resp. keď uvedená náprava bola 
nižšej kvality. Z horeuvedeného právneho 
stavu vyplýva, že už samotným zákonom o 
zájazdoch, spojených službách cestovného 
ruchu, niektorých podmienkach podnikania v 
cestovnom ruchu v znení neskorších pred-
pisov sa predpokladá možnosť vzniku uvede-
ných náprav s právom a povinnosťou ces-
tovnej kancelárii o ich vykonanie. Všetky vzdia-
lenosti uvedené v katalógu sú rátané vzduš-
nou čiarou od ubytovacej kapacity k danému 
bodu. Prosíme tiež o porozumenie pri orga-
nizácii ubytovania, prihlasovaní sa na ubytova-
nie na recepciách a príprave ubytovania, kedy 
pri väčších skupinách, nočných príletoch a 
striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším 
čakacím dobám, pričom miestny zástupca CK, 
resp. delegát musí pokračovať v transfere s 
ostatnými klientmi do ďalších hotelov. Ďalej 
upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyv-
niť rozsah, obsah a podmienky TV-SAT vysiela-
nia, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytova-
cieho zariadenia sám, a tiež z rôznych dôvo-
dov môžu nastať výpadky siete Wifi 

tak na izbe, ako aj vo vyhradených priestoroch 
hote-la. Dovolenka je pre turistov tiež spájaná s 
nočným životom a zábavou. Preto sú niektoré 
strediská plné zábavných podnikov, v ktorých je 
obvykle hlučná prevádzka a CK nemôže garan-
tovať úplný pokoj.

Ubytovanie v hoteloch:
** - jednoduché ubytovanie s účelným zariade-
ním, vhodné pre nenáročnú klientelu.
*** - ubytovanie strednej kategórie s bežným 
vybavením a rozsahom stravovania.
**** - ubytovanie vyššej kategórie pre náročne-
jších klientov.
***** - luxusné ubytovanie s nadpriemernými 
službami ubytovania a stravovania, určené pre 
náročných klientov. Hodnotenie v katalógu 
vychádza z nášho hodnotenia pri pravidelnom 
kontrolovaní hotelových zariadení. Oficiálnu 
kategóriu ubytovania nájdete na zmluve o 
obstaraní zájazdu, pokynoch a voucheri k 
ubytovaniu.

Ubytovanie v penziónoch:
Ubytovanie v izbách, ktoré majú vlastné soci-
álne zariadenie ( sprcha, WC). Pri ubytovaniach 
v penziónoch sa neuvádza ich oficiáln kategó-ria 
hviezdičkami, preto je označenie v katalógu 
vyjadrením nášho hodnotenia. ubytovacie za-
riadenia poskytujú viacero druhov izieb, 
medzi najznámejšie patria: Dvojlôžková 
izba/Doubleroom /DBL/ 2+0 - 1 miestnosť s 
dvomi posteľami vo forme manželskej postele 
alebo dvomi samostatnými lôžkami.

Dvojlôžková izba s   prístelkou/ doublero-
om + extra bed/ dbl + extra/ 2+1 - 1 miest-
nosť s dvomi pevnými lôžkami vo forme buď 
manželskej postele alebo dvoch samostatných 
lôžok s možnosťou pridania jednej prístelky. 
Každé ubytovacie zariadenie poskytuje iný typ 
prístelky. Súčasne treba poznamenať, že pri prí-
stelke ako takej môže ísť buď o prístelku trvalo 
umiestnenú rovno v príslušnej izbe, alebo o prí-
stelku, ktorá na základe dožiadania cestujúceho 
bude dodatočne donesená (pridaná) obsluhu-
júcim personálom príslušného ubytovacieho 
zariadenia.

Pre horeuvedené účely sa prístelkou rozumie – 
pridané lôžko v izbe, resp. dodatočne done-
sene obsluhujúcim personálom ubytovacieho 
zariadenia podľa dopytu cestujúceho. Môže to 
byť samostatné štandardné lôžko, ale tiež 
(rozkladací) gauč, vyklápacie alebo rozkladacie 
lôžko, menšia posteľ v porovnaní so základnými 
lôžkami, resp. detská postieľka, poschodová 
posteľ a pod.

Dvojlôžková izba s  2 prístelkami/ Double 
room + 2 extra bed/DBL + 2 extra bed/ 2+2 - 
1 miestnosť s dvomi pevnými lôžkami vo forme 
buď manželskej postele alebo dvoch samostat-
ných lôžok s možnosťou pridania dvoch príste-
liek.
Rodinná izba/Family room
- 1 miestnosť väčších rozmerov s dvomi pevný-
mi lôžkami vo forme buď manželskej postele,
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Kúpelňa
Upratovanie kúpeľne a izieb a výmena uterákov 
je podmienené kategorizáciou ubyto-vacieho 
zariadenia. Odporúčame vziať si so sebou 
hygienické potreby pri ubytovaní v hoteloch 
nižšej kategórie a do apartmánov a štúdií v 
penziónoch okrem nich i potreby na umývanie 
riadu. Mnohé hotely nižšej kategórie v 
Bulharsku majú kúpeľne spojené spolu s WC 
bez oddeleného sprchovacieho kúta. Vždy je 
hlavne na cestujúcom, ako fyzickej osobe 
nahlásiť riadne a včas existenciu akejkoľvek 
prípadnej nezrovnalosti spojenej s výmenou 
uterákov a upratovaním izieb.

Výhľad na more
Izby s výhľadom na more majú priamy alebo 
bočný výhľad na more resp. izby sú orien-
tované na morskú stranu. Výhľadu môže čias-
točne brániť časť budovy alebo zeleň. Výhľad 
na more je ovplyvnený vzdialenosťou hotela od 
mora. A je bežné, že vo výhľade z hotela na 
more je vidieť pred morom aj okolitú krajinu 
(napr. parkovisko, miestnu komunikáciu a iné).

Stravovanie
Bulharská, grécka a turecká  kuchyňa sú pova-
žované za veľmi zdravé. Stravovanie v jednotli-
vých krajinách je výrazne ovplyvnené miest-
nymi zvyklosťami. Každá národná kuchyňa však 
ponúka špeciality, na ktorých si môžu pochut-
nať aj najväčší labužníci. Keďže ide o zmenu 
prostredia a spôsobu pripravovania jedál v 
porovnaní s tým, na čo sme na Slo-vensku 
zvyknutí, môžu sa niektorým klientom objaviť 
žalúdočné problémy, ktoré nemožno vyhod-
nocovať ako použitie nekvalitných potravín zo 
strany hotela. Kvalita, bohatosť a pestrosť jedál 
je závislá od úrovne a kategórie ubytovania. 
Zväčša je poskytované formou švédskych 
stolov. Len v niektorých prípadoch sú večere (v 
Taliansku väčšinou aj obedy aj večere) 
servírované s možnosťou výberu z jedál (zväčša 
predjedlo, šalát, hlavné jedlo, zákusok resp. 
ovocie). Nápoje k hlavným jedlám štandardne 
nie sú zahrnuté v cene, pokiaľ  sa nejedná o 
služby all Inclusive. 

Kontinentálne raňajky -zväčša sú servírované. 
Pozostávajú: teplý nápoj,  miestny chlieb, 
maslo, džem.
Rozšírené kontinentálne raňajky formou 
bufetu -samoobslužný výber. Doplnené konti-
nentálne raňajky o miestny syr alebo údeninu, 
prípadne vajcia, v niektorých prípadoch o zele-
ninu a ovocie.
Raňajky formou švédskych stolov -samo-
obslužný voľný výber v rozsahu rozšírené kon-
tinentálne raňajky, obohatené o ovocie, zele-
ninu, poprípade o teplé pokrmy. Zo žiadnych 
stravovacích zariadení sa nedovoľuje vynášať 
jedlo bez výslovného dovolenia hotelového 
personálu. Zabezpečenie (podávanie) stravo-
vania v priestoroch iných ako sú situované 
ubytovacie kapacity nie je porušeným zmluvy 
o zájazde. Zároveň, v rámci spolupráce prísluš-
ne ubytovacie zariadenie môže zabezpečiť  stra-
vovanie aj prostredníctvom ďalšieho susedia-
ceho ubytovacieho zariadenia. V súvislosti s 
prípadným rozsahom stravovania treba dodať, 
že rozsah, spôsob podávania jedál ako aj kon-
cept formy stravovania je zahrnutý a bol posu-
dzovaný pri kategorizácii príslušného ubytova-
cieho zariadenia. S poukazom na uvedené nie je 
akceptovateľne dovolávať sa zo strany cestu-
júceho porušenia zmluvy o zájazde s poukazom 
na vlastne subjektívne závery. Súčasne pri 
využívaní cestujúcim tej alebo inej doleuve-
denej formy (konceptu) stravovania je nutné 
mať na zreteli, že uvedené formy (kon-cepty) 
stravovania automatický neznamenajú 24 hodi-
nový prístup k jedlu, občerstveniu a k alkoho-
lickým a nealkoholickým nápojom. Pre účely 
pohodlného využitia stravovacích služieb je 
nutne dodržiavať v celom rozsahu otváraciu 
dobu prevádzkujúceho ubytovacieho zariade-
nia, resp. príslušnej stravovacej jednotky v roz-
sahu od–do vzťahujúcu sa na servírovanie a 
podávanie raňajok, obedov a večere. Z hygie-
nických dôvodov nie je vylúčené servírovanie a 
podávanie alkoholických a nealkoholických ná-
pojom v jednorazových plastových pohároch.

Stravovanie formou „ALL INCLUSIVE“
Znamená poskytovanie stravovania a nápojov v 
rámci fixného rozvrhu daného ubytovacieho 
zariadenia uvedeného na mieste v hoteli. Služ-
by nad rámec daného „All Inclusive“ balíka sú 
vždy spoplatňované osobitne. V tomto prípade 
sa to týka aj pitnej vody, ktorá je poskytovaná v 
rámci fixného rozvrhu balíka „All Inclusive“ a nie 
je dovolené vynášať neobmedzené množstvo 
pitnej vody na izbu alebo na pláž, teda mimo 
priestor vyhradený ubytovacím zariadením. 
Hotel má k dispozícií napr. lobby bar alebo bar 
pri bazéne a je bežné, že nad rámec balíka „All 
Inclusive“ je potrebné si nápoje a pitnú vodu 
zakúpiť. „All Inclusive“ zahŕňa raňajky, obedy, 
večere formou bufetových (švédskych)  stolov 
alebo formou menu, miestne nealkoholické a 
alkoholické nápoje počas dňa, prípadne 
dodatočné občerstvenie. Naplnený minibar v 
hotelovej izbe nie je súčasťou „All Inclusive“. 
Zväčša všade záleží na majiteľovi a manažérovi 
hotela, akým spôsobom si systém „All Inclusive“

Všeobecné inforMácie o zájazdocH

alebo dvoch samostatných lôžok umiestených 
vedľa s dvoma prístelkami.
Štúdiá -  ubytovanie vhodné pre 2-4 osoby: 1 
miestnosť s dvomi posteľami vo forme buď 
manželskej postele alebo dvoch samostatných 
lôžok, prístelky bývajú zväčša formou gauču 
alebo rozťahovacieho kresla. V niektorých štúdi-
ách sa nachádza kuchynský kút.
Apartmány - ubytovanie vhodné pre 2, 4, 6 
osôb: 1 alebo 2 miestnosti, 2 pevné lôžka ale-bo 
4-6 pevných lôžok, prístelka zväčša formou 
gauču alebo rozťahovacieho kresla, V niekto-
rých apartmánoch sa nachádza kuchynský kút. 
Vybavenie v kuchynkách je zariadené len na 
prípravu jednochuchých jedál, základným 
kuchynským riadom.

Voda a elektrická energia
Vo väčšine destinácií je voda z vodovodu ur-
čená k priamej konzumácii. Vzhľadom na to, že 
má iné zloženie na aké sme zvyknutí na Sloven-
sku, odporúčame si zakúpiť vodu v uzavretých 
plastových fľašiach v miestnych obchodoch. V 
niektorých štátoch môže dochádzať v letných 
mesiacoch k častejším výpadkom dodávok 
elektrickej energie a teplej i studenej vody.

Klimatizácia
Klimatizácia v ubytovacích zariadeniach môže 
byť ovládaná individuálne klientom, alebo riade-
ná centrálne hotelom. Klimatizácia nemusí byť v 
prevádzke 24 hodín denne, závisí to od rozhod-
nutia hotela. U hotelov nižšej kategórie sa stáva, 
že klimatizácia býva v prevádzke iba niekoľko 
hodín denne. Prípadný hluk pri zväčšenej zaťaží 
pri prevádzke klimatizácie najmä v špičke sezóny 
je súčasťou technologického procesu tej-ktorej 
jednotky a nie je dôvodom na reklamáciu 
Niektoré ubytovacie kapa-city ponúkajú 
klimatizáciu len v danom termíne. Presný termín 
od – do závisí od konkrétneho ubytovacieho 
zariadenia. Niektoré ubytovacie zariadenia 
poskytujú službu klimatizácii ako dodatočne 
spoplatnenú službu. Uvedenú skutočnosť je 
nutné mať cestujúcemu na zreteli a venovať 
uvedenému pozornosť pri výbere ubytovacieho 
zariadenia.
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služieb konkrétne upraví, preto dochádza k 
odlišnostiam v jednotlivých hoteloch a uby-
tovacích zariadeniach. Každý systém „All 
Inclusive“ služieb sa odlišuje tiež v jedno-
tlivých štátoch a nie je možné systém „All 
Inclusive“ služieb v jednotlivých krajinách, 
alebo štátoch porovnávať. Kvalita a rozsah 
„All Inclusive“ ponuky je ovplyvnená kategó-
riou hotela. „Ultra All Inclusive“ znamená 
poskytovanie stravovania a nápojov formou 
„All Inclusive“ a navyše ďalšie služby ako napr. 
skoré a neskoré raňajky, „mid-night soup“, 
ponuku importovaných alkoholických nápo-
jov, osušky, animačné programy, tematické 
večery a pod. „All Inclusive Light“ je 
stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, obedy, veče-
re, nealkoholické a niektoré alkoholické (víno a 
pivo) nápoje počas večere. V ponuke sú neal-
koholické a alkoholické nápoje miestnej výro-
by (pivo a víno) podľa fixného rozvrhu, ktorý je 
v kompetencii hotela. Každý hotel ponúka rôz-
ny rozsah služieb „All Inclusive LIGHT“. 
Komplet-ný rozpis služby „All Inclusive LIGHT“ 
pre daný hotel je možné si vyžiadať na 
recepcii. Stravovanie a využívanie služieb 
prislúcha klientom od ich ubytovania až po 
odubytovanie  v hoteli.

Pláže a bazény

V prípade poistnej udalosti je potrebné vždy 
kontaktovať delegáta, ktorý je presne infor-
movaný ako postupovať a pomôže Vám riešiť 
akýkoľvek zdravotný problém resp. poistnú 
udalosť.
Zároveň, v prípade kvalifikovanej nutnosti 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti v 
zahraničí je potrebne vopred kontaktovať 
príslušnú poisťovňu zabezpečujúcu cestovne 
poistenie v zmysle príslušnej poistnej zmluvy.
Fakultatívne výlety
Bližšie informácie o možných výletoch môžete 
čerpať z informačných kníh CK Solvex na 
mieste pobytu, umiestnených zväčša pri 
recepcii ubytovacieho zariadenia a Vás o nich 
poinformuje delegát a zástupca CK Solvex na 
informačných schôdzkach. Výlet si môžete 
objednať u nášho delegáta v miestnej mene 
alebo v eurách. V tejto súvislosti treba 
poznamenať, že fakultatívny výlet nie je 
službou cestovného ruchu. Naša cestovná 
kancelária nie je organizátorom fakultatívnych 
výletov. Organizácia a uskutočnenie priebehu 
fakultatívneho výletu sa riadi podmienkami 
jeho organizátora. Práva a povinnosti vzťa-
hujúce sa na príslušný fakultatívny výlet 
vyplývajú bezprostredne zo záväzkového 
vzťahu medzi cestujúcim a organizáto-
rom fakultatívneho výletu.

Živočíchy
Neovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa 
môžete v jednotlivých destináciách stretnúť, je 
výskyt drobných živočíchov a hmyzu v ubyto-
vacích zariadeniach a to i napriek úsiliu hote-
lierov a majiteľov ubytovacích objektov o ich 
odstránenie. V strediskách sa vyskytujú komá-
re a drobný hmyz, preto je vhodné vziať si so 
sebou prostriedky proti hmyzu a nenechávať v 
izbe nechránené potraviny. Výskyt hmyzu však 
neznamená , že ubytovanie, resp. hotelové 
stredisko nie je čisté, alebo je nehygienické. 
Túto skutočnosť nemôžeme nijako ovplyvniť a 
prípadné reklamácie neuznávame. 

Výhrada na zmeny predajcu CK Solvex

Ponuka v tomto katalógu je pripravovaná v 
značnom časovom predstihu pred realizáciou 
zájazdu a i napriek vynaloženému úsiliu starost-
livo pripraviť všetky informácie v katalógu o 
doprave, ubytovaní a o rozsahu poskytovaných 
slu-žieb, môžu nastať aj nové okolnosti, ktoré 
majú vplyv na podmienky realizácie 
pripravovaných  zájazdov. Vyhradzujeme si 
preto právo na ich zmenu.
Centrála CK Solvex:
Nám. SNP 15 811 06 Bratislava
Tel.:02/2100 2100

Prevádzky CK Solvex:
Špitálska 25, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/6241 3695

Alžbetina 31, 040 01 Košice
Tel.: 02/6241 3430

Hlavná 137, 080 01 Prešov
Tel.: 02/6241 3696

OC FORUM-Nám. Sv. Egídia 124,
058 01 Poprad
Tel.: 02/5263 8262

Call Centrum: 0904 638 227

Všeobecné inforMácie o zájazdocH

Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer 
všade vo verejnom vlastníctve a ich čistenie je 
v kompetencii miestnych obcí. Sú prístupné 
aj miestnym obyvateľom, ktorých správanie 
sa môže odlišovať od zvyklostí v našej krajine, 
preto si treba dávať vždy pozor aj na veci. Tak-
tiež nie je vylúčené, že zmena poveternostných 
podmienok dočasne obmedzí pobyt na pláži 
– náplavy rias, vodných tráv, drobných kamien-
kov a pod. Tieto skutočnosti sú neovplyvniteľ-
né. Počet ležadiel a slnečníkov na pláži, čí pri
bazéne, nezodpovedá kapacite ubytovacieho
zariadenia. daje o vzdialenosti hotela od plá-
že v katalógu sú len orientačné a sú rátane 
vzdušnou čiarou. Z hygienických dôvodov je
potrebné dodávať do bazéna určité množstvo
chemikálií. Upozorňujeme klientov, že v Talian-
sku je vstup do bazéna povolený len s kúpacou 
čiapkou. Počas letnej sezóny sú bazény v ho-
telových zariadeniach zvyčajne k dispozícii od
08:00 do 18:00 hod. Keďže nie všetky hotelo-
vé bazény majú filtráci , je možné, že niekedy 
budú bazény v určitom čaše mimo prevádzky.

Delegát
Na mieste pobytu vo väčších destináciách je 
Vám k dispozícii starostlivo vybraný delegát, 
ktorý dobre pozná miestne pomery a ochotne 
Vám vo všetkom poradí. Jeho návštevné 
hodiny a telefonický kontakt v prípade potre-by 
sú zaznamenané na informačnej tabuli vo 
vstupnej hale alebo v informačných šanónoch 
resp. na recepcii ubytovacieho zariadenia, ale-
bo v prípade ubytovania v penziónoch v sídle 
partnerskej CK. 



Bulharsko  –  krajina,  ktorá  aj  dnes  v  silnej  konkurencii 
najrozmanitejších krajín a oblastí nestráca svoj pôvab pre turistov, 
ponúka  až  180  slnečných  dní  do  roka.  Čierne  more,  ktorého 
vody  ho  obmývajú,  býva  častým  cieľom  dovolenkárov  nielen 
zo Slovenska. Na pobreží dlhom 387 km sa jemný zlatistý piesok 
strieda  s  romantickými  útesmi,  mierne  slaná  morská  voda  je 
priezračne čistá a brehy majú pieskové, mierne sa zvažujúce dno 
– to všetko Vám zaručí príjemnú dovolenku, oddych a relax…
V  lete  dosahuje  teplota morskej  vody  až  30 °C.  Táto  krajina  sa
pýši aj množstvom pláží, ktoré sú označené modrou vlajkou, čo
znamená  medzinárodné  ocenenie  Európskeho  spoločenstva
za čistotu prírodného prostredia.

Albena

Balchik

Kranevo
Zlaté piesk 
Chayka

Sv. Konštantín a Elena
Varna

Byala

EleniteSlnečné pobrežie

Ravda Nesebar

PomorieBurgas

Sozopol

Primorsko
Kiten

Lozenec

č ierne more

Djuni

Aheloy

Tsarevo

Bulharsko

Obzor
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GEOGRAFIA
Bulharsko patrí medzi nížinaté štáty, aj keď na západnej strane štátu 
sa tiahnu pohoria. Priemerná nadmorská výška Bulharska je 470 m. Pre-
vládajú roviny a pahorkatiny, ktoré zaberajú dve tretiny rozlohy. Najdlh-
šie bulharské pohorie je Stará planina, ktorá prechádza stredom krajiny. 
Hlavný horský hrebeň sa tiahne v smere západ-východ v dĺžke asi 600 km 
a rozdeľuje krajinu na dve takmer rovnaké časti. V strednej časti horského 
hrebeňa je najvyšší vrch Botev (2376 m). V tomto pohorí pramení množ-
stvo riek. Časť z nich tečie na sever, kde sa vlieva do Dunaja. Časť tečie 
na východ a vlieva sa do Čierneho mora. Zvyšok vteká do rieky Marice, 

ktorá sa vlieva do Egejského mora.
Na juh od Starej planiny sa rovnobežne s ňou tiahne nižšie pohorie Sred-
na gora. Najvyšším vrchom tohto pohoria je Bogdan (1604 m). Južnú časť 
Bulharska zaberá Rilsko-rodopský masív, ktorý je tvorený viacerými men-
šími pohoriami ako sú pohoria Rila, Pirin, Rodopy a ďalšie menšie výbežky.
Pohorie Rila prevyšuje všetky bulharské pohoria. Pôsobí mimoriadne im-
pozantne. Vo vysoko položených častiach pohoria je vyše 150 jazier. Naj-
vyšším končiarom Rily a juhovýchodnej Európy je Musala (2925 m).

Hlavné mesto Sofi
Rozloha/km² 110 910 km²
Počet obyvateľov cca 7 500 000
Najvyššie položené miesto Musala (2 925 m)
Jazyk Bulharský jazyk

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Klimatické podmienky sú závislé od podnebia, ktoré je kombináciou stre-
domorského a východoeurópskeho. Letá sú príjemné slnečné s teplota-
mi pohybujúcimi sa okolo 30°C, v horských polohách je o niečo chlad-
nejšie. Zimné teploty sa pohybujú od – 4°C do 6°C. Najčastejšie prší 
v horách, počas zimy niekedy krajinu zasiahne ťažké sneženie.

HISTÓRIA BULHARSKA
Prvé štáty vznikli na území Bulharska už začiatkom prvého tisícročia. Neskôr 
bolo územie kolonizované Grékmi, Macedóncami a Rimanmi. Na konci 6. 
storočia prišli Slovania. Prvý významnejší štát na území sa rozprestieral me-
dzi 7. a 11. storočím – tzv. 1. bulharská ríša, založená Asparuchom. Po krát-
kom období úpadku bola ríša obnovená na konci 12. storočia. V 13. storočí 
to bola najmocnejšia ríša na Balkáne. Po nájazdoch Mongolov sa ríša roz-
padla a stala sa ľahkým cieľom Osmanskej ríše až do roku 1908, kedy bolo 
vyhlásené Bulharské cárstvo. Vidina veľkých územných ziskov a vytvorenia 
Veľkého Bulharska viedlo krajinu k tomu, že sa v prvej svetovej vojne prida-
la na stranu Trojspolku. Po porážke Bulharsko svoje územia stratilo. V druhej

svetovej vojne sa pridalo na stranu Nemecka. V roku 1946 sa Bulharsko vy-
hlásilo za ľudovú republiku a moci sa ujali komunisti. Po rozpade sovietske-
ho bloku sa v roku 1990 konali slobodné voľby, kedy sa prezidentom krajiny 
stal prvý nekomunistický politik. Od 1. 1. 2007 je Bulharsko právoplatným 
členom Európskej únie.

veľvyslanectvo Bulharska 
Kuzmányho 1
81106 Bratislava 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Tel.: +421-2/5441 5308 
Fax: +421-2/5441 2404 
embassy.bratislava@mfa.bg

ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY 
veľvyslanectvo sr v sofi Blv. 
Janko Sakazov c. 9 1504 Sofi 
BULHARSKO 
Tel.: +359-2/9429 211 Fax: 
+359-2/9429 235 
E-mail: emb.sofia@mzv.s

VÍZOVÉ POVINNOSTI

Pre občanov Slovenskej republiky je možné od 1. 1. 2007 vstupovať, zdržiavať 
sa a tranzitne prechádzať cez územie Bulharska aj s platným občianskym pre-
ukazom vo forme identifi ačnej karty zaliatej vo fólii, na dobu 90 dní v rámci 
6 mesiacov. Každý cestujúci musí mať vlastný cestovný doklad.

DEVÍZOVÉ PODMIENKY A MENA
Do Bulharska si zoberte eurá alebo doláre. Je možnosť si vziať so sebou 
rovno bulharskú menu, ktorou je bulharský lev. Bulharské levy je možné 
nakúpiť, v niektorých slovenských bankách. Nikdy si nemeňte peniaze 
na ulici v bulharských letoviskách.
1 LV = 100 stotiniek
1 EUR = cca 1,96 Leva

Nie je problém uskutočňovať výber pomocou platobných kariet (VISA, 
Mastercard, American Express). Počas sezóny sú banky otvorené väčši-

nou v letoviskách aj cez víkend.
JAZYK
Hovorí sa po bulharsky, ale dohovoríte sa aj po anglicky, rusky, nemec-
ky. Sú letoviská ako Prímorsko, kde je možnosť v niektorých reštauráciách 
a obchodoch sa dohovoriť aj po slovensky.

OČKOVANIE
Očkovanie nie je povinné ani nutné. V prípade zdravotných problémov 
kontaktujte svojho delegáta.

ČASOVÝ POSUN
Časový posun v Bulharsku je + 1 hodina oproti Slovenskej republike.

Základné informácie o Bulharsku
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Obzor

Malebné  prímorské  letovisko  v  strednej  časti  bulharského 
Čiernomoria  sa pre  svoju  špecifickú atmosféru a nádhernú 
prírodu stáva čoraz viac obľúbeným cieľom dovolenky pre 
mnohých klientov nielen zo Slovenska. Mestečko sa rozkladá na 
upätí pohoria Starej planiny a jeho starých lesov. Zo strediska je 
možnosť navštíviť niektorý z usporadúvaných fakultatívnych 
výletov  do  okolia  (Nesebar,  Sozopol,  Varna,  Burgas, 
Istanbul).  Niekoľko kilometrová nádherná piesočnatá 
pláž s miernym vstupom do mora sa nachádza medzi 
dvomi skalnatými útesmi. Tak ako v  iných  letoviskách i tu 
môžu  deti  i  dospelí  využiť  vodné  športy  na  pláži  (vodné 

bicykle,  windsurfing,  jazda  na  banáne).  Nielen  pre  mladú 
generáciu  bola  vybudovaná  najväčšia  diskotéková  sála  na 
bulharskom pobreží,  kam chodia  klienti  i  zo  vzdialenejších 
oblastí. Menšie mestečko sa v poslednom období premenilo 
na  živé  rekreačné  stredisko  s  množ-  stvom  kaviarničiek, 
štýlových  reštaurácií,  diskoték,  folklórnych  programov, 
obchodíkov.  Výhodou turistami ešte „neobjaveného“ 
letoviska, sú oveľa nižšie ceny ako v známych veľkých 
strediskách. Vzdialené  je  60  km  južne  od  veľkého 
prístavného mesta Varna a 60 km severne od mesta Burgas. 
Transfer z letiska trvá asi 70 min.

1. hotel HVD Reina Del Mar
2. hotel Sol Luna Bay
3. hotel HVD Miramar Premium Beach
4. hotel Casablanca
5. hotel Black Sea
6. hotel Sania

1
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Hotel Reina Del Mar sa nachádza v 
pokojnom letovisku Obzor. Obklo-
puje ho udržiavaná záhrada, cez 
ktorú sa dostanete priamo na sú-
kromnú piesočnatú pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora, morské 
vlny, ktoré siahajú takmer po ho-
telovú terasu, nádherný park , mo-
derné izby a kvalitná gastronómia
Vybavenie: vstupná hala s 24h re-
cepciou, hlavná reštaurácia, á la 
carte reštaurácia, cukráreň, WiFi, 2x 
lobby bar, snack bar, beach club 
bar,  amphitheater bar, vitamin bar, 
bar pri bazéne, vonkajší relaxačný 
bazén, hlavný vonkajší bazén, la-
gúna, 2 vonkajšie detské bazény so 
šmýkačkami, detské ihrisko a tri klu-
by podľa veku detí ‒ Baby, Junior, 
Teen, animácie, fitness centrum, 
multifunkčné ihrisko, stolný tenis, 
šípky, súkromná hotelová pláž s 
ležadlami a slnečníkmi zadarmo. 
Sauny, bazény, parný kúpeľ, môžete  
si tu tiež objednať masáže a kozme-
tické procedúry.

 Ubytovanie: klimatizované dvojlôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky, 
telefón, satelitná TV, set na prípravu 
čaju a kávy, trezor a denne dopĺňa-
ný mini bar v cene, WiFi pripojenie 
na internet zadarmo, vlastné sociál-
ne zariadenie so sprchovacím kú-
tom, alebo vaňou, sušič na vlasy, 
WC, balkón alebo terasa.
 Stravovanie: ULTRA ALL INCLUSIVE
 Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, nealkoholické a alko-
holické nápoje. Presný popis ULTRA 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: HVD Reina 
Del Mar sa nachádza priamo pri pre-
krásnej súkromnej pláži a disponuje 
nie len výbornou polohou, ale aj 
pestrými a kvalitnými službami. 
Nachádza sa uprostred zelene, ktorá 
umocňuje pocit relaxu a pohody. 
Odporúčame najnáročnejším klien-
tom a sme presvedčení, že ich oča-
kávania budú naplnené.

Hotel REINA DEL MAR 

PLÁŽOVÝ
SET

ZONE
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hVd club hotel mirAmAr +
Luxusný hotel s kvalitnými službami 
ponúka ideálne prostredie pre 
relaxáciu, oddych i zábavu. Hotel 
je umiestnený priamo na krásnej 
piesočnatej pláži.
Vybavenie: elegantná vstupná hala 
s recepciou, hlavná reštaurácia, 
lobby bar, snack bar, vnútorný 
bazén, vonkajšie bazény, bar pri 
bazéne, fitnes, stolný tenis, šípky, 
bocca, šach, animácie, detský bazén 
so šmykľavkami, detská postieľka, 
detské ihrisko, detský klub, par-
kovisko, SPA a sauna raz za pobyt 
zdarma, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník podľa možností. 

Za poplatok: trezor, zmenáreň, á la 
carte reštaurácie, WiFi v lobby bare, 
konferenčná miestnosť, internetová 
kaviareň, detská opatrovateľka, SPA 
centrum, tenisové kurty.
Ubytovanie: vkusne zariadené, 
priestranné, klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa (sprcha, WC), sušič na vlasy, 
telefón, SAT-TV, balkón. Možnosť 
zakúpenia izby superior 2+2. Za 
poplatok: WiFi, trezor.
Stravovanie: ULTRA ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Súčasťou systému 
ULTRA ALL INCLUSIVE je medzi 
raňajkami, obedom a večerou ľahké 
občerstvenie, čaj, káva, ovocie, alko-
holické a nealkoholické nápoje a te-
matické večery. Presný popis ULTRA 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****+: hotel je ob-
ľúbený vďaka svojej výhodnej polohe. 
V rámci hotela sa ponúka široká škála 
spoločenských a športových zaria-
dení. Prednosťou pre deti i dospelých 
je jeho veľký členitý bazén. Hotel je 
vhodný pre náročných klientov.

ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL

PLÁŽOVÝ
SET
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Hotel sol luNA bAy +
Krásny hotel situovaný priamo na 
piesočnatej pláži sa nachádza 1,5 
km od vyhľadávaného malebného 
mestečka Obzor, ktorý je plný ob-
chodíkov, kaviarničiek, taverien 
a barov.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, á la carte 
reštaurácie, lobby bar s WiFi, vnú-
torný bazén, vonkajší bazén, bar 
pri bazéne, detský bazén, detské ih-
risko, detský klub, aquapark, fitnes, 
stolný tenis, šípky, bocca, animačné 
programy, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 le-
žadlá a slnečník podľa možností. Za 
poplatok: zmenáreň, konferenčná 
miestnosť, parkovisko, biliard, ma-
sáže, sauna, vodné športy na pláži, 
internetová kaviareň.
Ubytovanie: elegantné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky, SAT-TV, kúpeľňa (sprcha 
alebo vaňa, WC), sušič na vlasy, te-
lefón, minibar, balkón. Za doplatok 

možnosť objednania rodinných 
izieb 3+2. Za poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete 
v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****+: obľúbený 
kvalitný hotel patriaci do hotelovej 
siete SOL MELIA je vhodný aj pre 
náročnejšiu klientelu vyhľadá-
vajúcu pokojnejšie prostredie 
a vynikajúce služby hotela. Hotel je 
vhodný aj pre rodiny s deťmi.

ZONE

rOdinnÝ
hOTEL

PLÁŽOVÝ
SET

AQUAPArK
ZdArmA
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Hotel cAsAblANcA 
Moderný hotel, situovaný v pokoj-
nejšom letovisku Obzor, je od nád-
hernej piesočnatej pláže vzdialený 
len 120 m.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, lobby bar, bar 
pri bazéne, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník podľa možností, 
stolný tenis, šípky, detský kútik. Za 
poplatok: SPA centrum, sauna, ma-
sáže, biliard, parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové apartmány s možnosťou 1-2 
prísteliek, SAT-TV, internet, tele-
fón, vybavená kuchynka, kúpeľňa 
(sprcha, WC), sušič na vlasy a bal-
kón.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete 
v hoteli.
Oficiálna kategória: ****

Naše hodnotenie: ****: príjemný 
hotel stvorený pre dobrú a pokojnú 
dovolenku, vhodný pre všetky ve-
kové kategórie, ale najmä pre rodiny 
s deťmi. Vďaka výhodnému ubyto-
vaciemu zariadeniu v apartmánoch 
ale so službami ALL INCLUSIVE. 
NÁŠ TIP!

PLÁŽOVÝ
SET

nÁš TiP

rOdinnÝ
hOTEL

2 dETi 
ZAdArmO

ObľúbEnÝ
hOTEL
2021
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Hotel blAcK seA 

Ubytovanie: vkusne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky sú vybavené 
telefónom, SAT-TV, chladničkou, 
kúpeľňou (sprcha alebo vaňa, WC), 
sušičom na vlasy, balkónom. Za 
doplatok možnosť objedania apart-
mánu 2+2. Za poplatok: trezor, WiFi. 
Stravovanie: hotel sa ponúka s ra-
ňajkami, alebo s polpenziou. 
Oficiálna kategória: **
Naše hodnotenie: ***: príjemný 
rodinný hotel má skvelú polohu 
blízko pláže ako aj v blízkosti centra.

Hotel SANIA
Príjemný hotel Sania sa nachádza v 
novovybudovanej časti centra leto-
viska Obzor len pár metrov od nád-
hernej piesočnatej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora. Obľúbené 
letovisko Obzor ponúka množstvo 
nákupných možností, barov a reš-
taurácií s bohatou ponukou bul-
harských špecialít. Medzinárodné 
letisko v Burgase je vzdialené prib-
ližne 60 km od hotela.
Vybavenie: recepcia, hlavná reš-
taurácia, bar, bazén, ležadlá a 
slnečníky pri bazéne zadarmo, WiFi 
pripojenie na internet, bezplatné 
súkromné parkovisko, vonakjšia 
záhrada a terasa. Za poplatok: leža-
dlá a slnečníky na pláži, vodné špo-
rty na pláži, vírivka, sauna.
Ubytovanie: klimatizované 2 lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa so sprchovacím kútom, 
WC, telefón, satelitná TV, chlad-
nička, rýchlovarná kanvica, balkón. 
Stravovanie: Raňajky
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: Menší ro-
dinný hotel s dobrými službami a 
príjemnými majiteľmi,  ktorý spája 
komfort a ničím nerušenú dovo-
lenku odporúčame všetkým veko-
vým kategóriam.  

Obľúbený rodinný hotel s výbornou 
polohou, ktorý sa nachádza v po-
kojnej novovybudovanej časti stre-
diska Obzor. Centrum letoviska je od 
hotela vzdialené cca 10 minút pešou 
chôdzou a priestranná piesočnatá 
pláž je vzdialená cca 200 m. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia s bulharskou a me-
dzinárodnou kuchyňou, vonkajší a 
detský bazén, detská postieľka, detské 
ihrisko, parkovisko. Za po-platok: tre-
zor, zmenáreň, lobby bar, snack bar, 
WiFi v lobby bare. 
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Sveti Vlas

Hotel pARADISE  BEACH  RESIDENCE 

Mesto Sveti Vlas sa nachádza na úpätí južného svahu Starej planiny, severne od Burgaského zálivu. Osada na mieste súčasného mesta bola založená v 2. 
Storočí, založili ju Tráci a Gréci s názvom Larissa. Názov Sveti Vlas získala v 14. storočí podľa rovnomenného kláštora, ktorý sa nachádzal v regióne, ale vyhorel 
v 14. ‒ 18. storočí po pirátskych nájazdoch. Mesto bolo prevažne grécke až do 20. stor., kedy sa väčšina miestnych Grékov vysťahovala do Grécka, z Grécka 
sem prišli miestni Bulhari. Letovisko má okolo 4 000 obyvateľov a tak sa zaraďuje k menším, ale obľúbeným destináciám, kde môžete stráviť príjemne chvíle 
oddychu a relaxu. Na dovolenkárov tu čaká čisté more aj pláže, luxusné hotelové komplexy v blízkosti pláže, ale aj krásna okolitá príroda. Ak vás omrzí ležanie 
na pláži, môžete relaxovať v tieni pri prechádzke po lese. Sveti Vlas leží na pobreží Čierneho mora v regióne Burgas, v okrese Nessebar. Na skok to teda 
budete mať na Slnečné pobrežie, ale aj do väčšieho mesta Nessebar. Pre dovolenkárov sú asi najdôležitejšie pláže. Sveti Vlas ponúka pieskové pláže, ktoré vás 
určite nesklamú. Najdlhšia je a najobľúbenejšia je pláž Central. Veľmi príjemné sú aj menšie pláže ako Iztok a Nov. Populárne a o poznanie rušnejšie Slnečné 
pobrežie je od Sveti Vlas vzdialené len cca 6,5 km, takže si môžete užiť návštevu aj tohto známeho letoviska.

Najluxusnejší hotel, ktorý leží u-
prostred zelene v prekrásnom zálive 
strediska Sveti Vlas priamo na nád-
hernej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora a množstvom 
atrakcií. Všetky izby sú s výhľadom 
na more.
Vybavenie: 24h recepcia, hlavná reš-

taurácia, vonkajší bazén,  lobby bar, 
bar pri bazéne, vonkajšie detské ih-
risko, detský klub.  Ležadlá a slneční-
ky na pláži za poplatok. Parkovisko. 
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, SAT-TV, telefón, minibar, trezor 

WiFi, balkón.
Stravovanie: ULTRA ALL INCLUSIVE
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****:  hotel je 
úžasným miestom pre pobyt všet-
kých vekových kategórií, ktorí vyhľa-
dávajú pokoj a relax v krásnom pro-
stredí, či športové vyžitie priamo na 
pláži.
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Slnečné pobrežie

1. hotel Imperial Palace
2. hotel Dit Evrika Club
3. hotel Planeta & Aquapark
4. hotel Imperial Resort
5. hotel Cook's Club
6. hotel Kotva
7. hotel MPM Astoria a Orel
8. hotel DIT Majestic 
9. hotel Diamond
10. hotel Kavkaz
11. hotel Colosseo
12. hotel MPM Kalina Garden
13. hotel Dune
14. hotel Hrizantema
15. hotel Riva

16. hotel Karlovo
17. hotel RIU Helios Paradise
18. hotel Kuban
19. hotel Slavyanski
20. hotel Trakia a Trakia Plaza
21. hotel Palma
22. hotel Pliska
23. hotel MPM Condor
24. hotel Golden Ina Rumba Beach
25 hotel  Blue Pearl
26. hotel Zornica Residence
27. hotel Nessebar Beach
28.  hotel Burgas Beach
29. hotel Bohemi
30.  hotel Hotel Best Western PLUS
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Najväčší bulharský rekreačný komplex a jedno z najobľúbenejších 
prímorských  letovísk  leží  30  km  severne  od  Burgasu,  neďaleko 
historického  mestečka  Nesebar.  Hotelové  komplexy  sú 
rozostavané pozdĺž malebného zálivu, ktorý má tvar polmesiaca. 
Doprava  v  rámci  rozľahlého  areálu  Slnečného  pobrežia  je 
zabezpečená  minivláčikmi  i  autobusmi.  Na  výlety  do  blízkych 
turistických miest – Nesebar, Elenite, Burgas a Varna, sa dostanete 
loďou  alebo  pravidelnou  autobusovou  dopravou.  Z  letoviska 
môžete  absolvovať  zaujímavý  1  až  2  denný  výlet  do  Istanbulu 
a spoznať tak počas jednej dovolenky 2 krajiny. Slnečné pobrežie 
je držiteľom medzinárodného ocenenia Modrá vlajka za čistotu 
prírodného  prostredia.  Nádherná, pozvoľne klesajúca, pláž 
s jemným pieskom (vhodná pre deti) a prírodnými dunami 

sa tiahne pozdĺž 8 km dlhého pobrežia a dosahuje šírku 
až 200 m.  Nájdete  tu  všetko,  čo  k modernému  letovisku  patrí: 
športoviská  (tenisové  kurty,  trasy  pre  jazdecký  šport,  cyklistické 
trasy,  šípky,  lukostreľbu,  bowling,  volejbalové  a  basketbalové 
ihriská).  Množstvo  megadiskoték  (najznámejšia  je  diskotéka 
Lazur), barov, folklórnych zábavných podnikov, detských atrakcií, 
obchodíkov  s  cenovo  dostupným  tovarom  i  obrovská  pestrosť 
a rozmanitosť vodných športov na pláži, ponúka predpoklady pre 
strávenie aktívnej a spokojnej dovolenky práve v tomto letovisku. 
Na  Slnečnom  pobreží  vedľa  reštaurácie  hotela  Sredec  nájdete 
našu  kanceláriu  CK  Solvex,  kde  sa  môžete  obrátiť  na  našich 
skúsených delegátov, ktorí Vám vždy ochotne pomôžu. Transfer 
z letiska trvá asi 30 min.

17

10

21
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Hotelový komplex Melia Sunny Be-
ach sa nachádza v centre letoviska, 
len 80 m od nádhernej piesočnatej 
pláže.
Vybavenie: elegantná priestranná 
vstupná hala s recepciou, 2 reštau-
rácie, lobby bar s WiFi, snack bar, 
vnútorný bazén, vonkajšie bazény 
s detskou časťou a toboganom, 
bar pri bazéne, fitnes, stolný tenis, 
bocca, animačné programy, detské 
ihrisko, detský klub. Za poplatok: 
zmenáreň, konferenčná miestnosť, 
SPA centrum, solárium, internetový 
kútik, parkovisko.
Ubytovanie: moderné, klimatizo-
vané a priestranné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič 

na vlasy, balkón, telefón, SAT-TV, 
minibar. Za doplatok možnosť ob-
jednania Junior Suity pre 3 dospelé 
osoby a 1 dieťa, alebo rodinných 
izieb pre 4 dospelé osoby a 1 dieťa 
(1 izba oddelená skriňovou zosta-
vou). Za poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete 
v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****+: luxusné 
ubytovanie pre náročných klientov 
vyhľadávajúcich komplexné a kva-
litné služby.

Hotel meliA suNNy beAch +

2 dETi 
ZAdArmO

AnimÁciA

Bulharsko I Slnečné pobrežie
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Hotel plANetA hotel & AquApArK 
Moderný luxusný hotel, zrekonštru-
ovaný v roku 2016, sa nachádza 5 
minut od piesočnatej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora a pár minút 
chôdze od promenády lemovanej 
obchodíkmi, kaviarňami, reštaurá-
ciami, kolotočmi a inými dovolenko-
vými atrakciami, ktoré vie ponúknuť 
iba Slnečné pobrežie. Kombinácia 
kvalitných hotelových služieb all 
inclusive, elegantného ubytovania 
a výbornej stravy sa postará o stráve-
nie Vašej skvelej dovolenky.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, reštaurácia, výťah, lobby 
bar, snack bar, WiFi v spoločných 
priestoroch zdarma, konferenčné 
miestnosti, vonkajší bazén s det-
skou časťou, animácie, karaoke, 
vodná gymnastika, biliard, stolný 
tenis, fitnes, sauna, jackuzzi, sa-
lón krásy, SPA centrum, masáže, 
turecký kúpeľ, požičovňa áut, par-
kovisko, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne zdarma, na pláži za poplatok, 
detská postieľka, internetový kútik, 
práčovňa, zmenáreň.
Ubytovanie: elegantne zariadené 

klimatizované 2-lôžkové izby mož-
nosťou 2 prísteliek, kúpeľňa (sprcha 
alebo vaňa, WC), sušič na vlasy, te-
lefón, SAT-TV, minibar, trezor (5 lv/
deň), balkón. Za doplatok možnosť 
doobjednania štúdia s kuchynským 
kútikom max. 3+0 alebo rodinných 
apartmánov.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, káva, čaj, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: Klientmi 
obľúbený hotel ponúka komfort, 
atraktívnu polohu blízko centra 
i pláže. Má všetky predpoklady na 
to, aby splnil Vaše dovolenkové 
priania. Je výbornou voľbou pre 
náročnú klientelu, dvojice vyhľadá-
vajúce relaxáciu a zábavu a rovnako 
tak i pre rodiny s deťmi. 
NÁŠ TIP!

AQUAPArK
ZAdArmO

nÁš TiP

rOdinnÝ
hOTEL

ZONE

Bulharsko I Slnečné pobrežie
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Hotel KubAN hotel & AquApArK +
Hotel Kuban sa nachádza uprostred 
Slnečného prostredia, len 150 m od 
krásnej piesočnatej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora. Nakoľko 
sa nachádza veľmi blízko centra, 
ponúka okrem širokých nákupných 
možnosti aj možnosť rušnejšieho 
večerného života. Vďaka aqua-
parku, ktorý poskytuje tento hotel 
svojim zákazníkom úplne zadarmo, 
je obľúbovaný aj pre rodiny s deťmi. 
Od historického Nesebaru je vzdia-
lený 7 km.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou a WiFi, výťah, lobby bar, súk-
romný hotelový aquapark, vonkaj-
šie bazény s oddelenou časťou pre 
deti, slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zadarmo, detské ihrisko, minimar-

ket. Za poplatok: SPA centrum, 
fitness, biliard, trezor na recepcii 
hotela, požičovňa bicyklov.
Ubytovanie: hotel ponúka 2 typy 
izieb: 2-lôžkové klimatizované izby 
s možnosťou 1 prístelky alebo Suity 
2+2. Kúpeľna (sprcha alebo vaňa, 
WC), balkón, chladnička, telefón, 
SAT-TV, sušič na vlasy, pripojenie na 
WiFi zadarmo
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, káva, čaj, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Presný rozpis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: Hotel Kuban 
patrí medzi najlepšieho hodno-
tené hotely na Slnečnom pobreží, 
nakoľko si drží vysokú kvalitu 
svojho širokého množstva služieb 
a je prístupný všetkým vekovým 
kategóriám. Výhodou je bezplatný 
vstup do súkromného hotelového 
aquaparku, no aj skvelá dostupnosť 
do centra letoviska a na pláž.

ZONE

AQUAPArK
ZAdArmO

nÁš TiP
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Hotel DIAMOND 
Hotel je situovaný v centre obľú-
beného a vyhľadávaného letoviska 
Slnečné Pobrežie 500 metrov od 
nádhernej dlhej a širokej piesoč-
natej pláže s pozvoľným vstu-pom 
do mora. V okolí hotela nájdete 
množstvo nákupných možností, ba-
rov, obchodíkov, reštaurácií, mož-
ností zábavy či atrakcií.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, lobby bar, hlavná reštaurácia, 
kaviareň, letná terasa, lekár, posil-
ňovňa, biliard, internetová miest-
nosť, vonkajší bazén, detský bazén, 
bar pri bazéne, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zadarmo, detský kútik, 
detské ihrisko, večerné predsta-
venia, tématické noci či tzv.“ show 
cooking“. Za poplatok: zmenáreň, 
minimarket, kaderníctvo, trezor, 
kasíno, požičovňa bicyklov, vodné 
športy na pláži, ležadlá a slnečníky 
na pláži, spa centrum, solárium 
sauna, turecké kúpele.
Ubytovanie: klimatizované dvoj-
lôžkové izby s možnosťou 1-2 prís-
teliek,  satelitná TV, telefón, mini-
bar, samostatná kúpeľňa s WC, spr-
chovacím kútom alebo vaňou,

sušičom na  vlasy, balkón alebo 
terasa. Za poplatok: trezor, minibar. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občerstve-
nie počas dňa, alkoholické a neal-
koholické nápoje miestnej výroby. 
Presný popis ALL INCLUSIVE 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: hotel je 
vyhľadávaný nielen vďaka svojej 
polohe v blízkosti centra, ale očarí 
Vás aj kvalitným servisom ponú-
kaných služieb, výbornou kuchyňou 
či milým a vždy ochotným per-
sonálom. Hotel je vhodný nie len 
pre rodiny s deťmi ale aj pre mla-
dých. Ponúka všetko, čo potrebu-
jete k stráveniu Vašej dovolenky.

rOdinnÝ
hOTEL

ObľúbEnÝ
hOTEL
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Hotel GOLDEN INA RUMBA BEACH 
Moderný  hotel sa nachádza v leto-
visku Slnečné pobrežie priamo na 
nádhernej širokej piesočnatej pláži. 
Do centra tohto letoviska s množ-
stvom nákupných možností, barov a 
reštaurácii sa dostanete krátkou po-
hodlnou prechádzkou. Medziná-
rodné letisko v Burgase je vzdiale-
né len necelých 30 kilometrov od 
hotela.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, kaviareň s barom, 
vonkajší bazén, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zadarmo, úschovňa ba-
tožiny, trezor, WiFi pripojenie na 
internet, all inclusive bar na terase. 
Za poplatok: poolbar, minimarket, 
požičovňa áut, zmenáreň, vodné 
športy na pláži.
Ubytovanie: Komfortné ubytova-nie 
v klimatizovaných dvojlôžko-vých 
izbách s možnosťou dvoch 
prísteliek, samostatná kúpeľňa so 
sprchovacím kútom alebo vaňou, 
WC,  sušičom na vlasy a uterákmi, 
chladnička, telefón, LCD TV, balkón 
alebo terasa. Detská postieľka je na 
vyžiadanie.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ob-
čerstvenie, rozlievané nealkoholic-
ké a vybrané alkoholické nápoje 
miestnej výroby. Presný rozpis all 
inclusive dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: obľúbený 
hotel Golden Ina Rumba Beach vy-
tvára vďaka svojej polohe priamo

na pláži a rôznym iným vodným 
atrakciám ideálne podmienky na 
strávenie dokonalej rodinnej do-
volenky. Kvalifikovaný personál, 
výborné hotelové služby a chutné 
jedlo ocenia klienti všetkých ve-
kových kategórií.

Bulharsko I Slnečné pobrežie

nÁš TiP

rOdinnÝ
hOTEL
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Hotel DIT MAJESTIC BEACH RESORT 
Luxusný plažový rezort poskytuje 
klientom najkrajšiu morskú pano-
rámu do Nesebaru a Svetého Vlasu. 
Elegantný, očarujúci komplex, ktorý 
svojím hosťom ponúka relaxačnú a 
sofistikovanú atmosféru. Dokonalé 
prostredie plné vrúcnosti a pohos-
tinosti. Komplex ma strategickú po-
lohu v luxusnejšej, elegantnejšej a 
hlavne pokojnejšej severnej časti Sl-
nečného pobrežia. Kompelx je sym-
bolom maximálneho zážitku na plá-
ži, komfortnej originality a priest-
ranného luxusu. Od prístavu Dinevi 
je vzdialený 5 km, letiska v Burgase 
30 km a Aquapark Action sa nachá-
dza len 1,5 km od hotela.
Vybavenie: Hosťom je dispozícii 
24-hodinová recepcia, izbová služ-
ba, výťah, práčovňa za poplatok,
denné upratovanie izieb, služba
concierge, bankomat, úschovňa ba-
tožiny, možnosť rezervácie výletov,
zmenáreň, expresný check-in/
check-out, slnečná terasa, terasa,
záhrada, živá hudba, tematické ve-
čere, aerobic, detský klub, večerný
animačný program, nočný klub,
animačný tím, minigolf za poplatok,
tenisové vybavenie, 2 tenisové kur-
ty, karaoke, fitnescentrum, stolný
tenis, šípky, biliard, herňa. Snack
bar, bar, reštaurácie, spoločenská
miestnosť, vyhradený priestor pre
fajčiarov, obchody priamo na mies-
te, požičovńa áut, kadrníctvo/ koz-
metika, wellness, masáže za pop-
latok, izby pre telesne postih-
nutých, nefajčiarske izby. Klientom

sú k dispozícii ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži, Beach bar, 
WiFi a trezor na izbe v rámci Ultra 
All Inclusive.
Ubytovanie: Hotel ponúka 630 
izieb mimoriadne štýlových, plne 
vybavených a moderne zariade-
ných. Interiér je dokonalou kombi-
náciou elegantného luxusu a ma-
ximálnej funkčnosti. Pozornosť sa 
kladie na všetky drobné detaily, 
nádherné panoramatické výhľady 
spolu so všetkým moderným vyba-
vením. K dispozícii sú dvojlôžkové 
izby a izby s výhľadom  na more. 
Stravovanie: ULTRA ALL INCLUSIVE  
Presný popis  dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: všetko v 
Rezorte Majestic Beach je navrh-
nuté tak, aby sa dotýkalo a dráždilo 
všetky zmysly, abý vám prinieslo 
maximálne potešenie pre telo, my-
seľ a ducha. Urobia všetko preto, 
aby sa splnili všetky vaše špeciálne 
priania. Cítite sa ako doma v naj-
lepšom hotelovom komplexe na 
Slnečnom pobreží ‒ jedinom mies-
te, kde sa luxus snúbi s dizajnom a 
snami realitou. Je ideálnym mies-
tom pre náročných hostí, rodiny s 
deťmi, ktoré si užívajú dlho očáka-
vanú letnú dovolenku, priateľov 
ktorí hľadajú to najvzrušujúcejšie a 
najzábavnejšie letné dobrodružs-
tvo, páry a medové týždne, ktorí sa 
oddávajú svojej najromantickejšej 
a večnej láske.

Bulharsko I Slnečné pobrežie

nÁš TiP
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Obľúbený zrekonštruovaný rodinný 
hotel Hrizantema Resort&Casino sa 
nachádza 5 minút chôdze od centra 
Slnečného pobrežia, jedného z naj-
vyhľadávanejších letovísk čierno-
morského pobrežia. V bezprostred-
nom okolí hotela nájdete množstvo 
nákupných možností, barov, reštau-
rácií ako aj turistických atrakcií či 
typických miestnych trhov. Široká 
piesočnatá pláž s pozvoľnýcm vstu-
pom do mora je vzdialená necelých 
300 metrov od hotela. Od medziná-
rodného letiska v Burgase sa hotel 
nachádza 30 kilometrov.
Vybavenie: vstupná hala, recepcia, 
výťah, lobby bar, bar pri bazéne, 
WiFi pripojenie na internet, hlavná 
reštaurácia, 3 a la carte reštaurácie, 
vonkajší bazén (ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma, na pláži za 
poplatok), detský bazén, detské 
ihrisko, detský klub, stolný tenis, 
šípky, čistiareň, práčovňa, kader-
níctvo, sauna, masáže, minimarket, 
parkovisko
Ubytovanie: priestranné vkusne 
zariadené 2- lôžkové izby s mož-

nosťou 1 prístelky, k dispozícii aj 
rodinné izby a apartmány, klima-
tizácia, Wifi pripojenie na internet, 
kúpeľňa s vlastným sociálnym 
zariadením, sušič vlasov, SAT- TV, 
minichladnička, telefón, trezor, 
balkón alebo terasa
Stravovanie: ALL INCLUSIVE - ra-
ňajky, obedy a večere podávané 
formou bufetu, Počas dňa ľahké 
občerstvenie čaj, káva, pečivo 
a zmrzlina, neobmezené množstvo 
rozlievaných nealkoholických 
a vybraných alkoholických nápojov 
miestnej výroby. Presný popis all 
inclusive dostanú klienti v hoteli pri 
ubytovaní.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: Kvalitný hotel 
so skvelými službami, vynikajúcou 
polohou neďaleko centra Slneč-
ného pobrežia a len pár metrov od 
nádhernej pláže poskytuje komfort 
aj tým náročnejším klientom. Je 
vhodný pre všetky vekové kategó-
rie, ako pre mladých, tak aj pre 
rodiny s deťmi.

Hotel hriZANtemA 

nÁš TiP

Bulharsko I Slnečné pobrežie
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Tento príjemný a moderný hotel 
sa nachádza približne 600m od 
centra vyhľadávaného a obľúbe-
ného strediska Slnečné pobre-
žie. V okolí hotela sa nachádza 
množstvo barov, reštaurácií 
s miestnou ale i medzinárodnou 
kuchyňou a obchodíkov. Krásna 
piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora sa nachádza 
cca 200 m od hotela. Hotel po-
núka skvelé služby a jeho vyško-
lení personál sa postará o vaše 
pohodlie.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou a príjemným posedením , 
zmenáreň, Wi-Fi pripojenie na in-
ternet, trezor (za poplatok), lobby 
bar, pool bar, bazénový komplex 

s tobogánmi aj pre deti (spoločný 
pre hotely Trakia Plaza a Trakia), 
slnečníky a ležadlá pri bazéne 
(zdarma), jacuzzi a trampolína (za 
poplatok), internetový kútik, 
obchodík, parkovisko.
Ubytovanie: komfortné a mo-
derne zariadené 2-lôžkové izby s 
možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek, klimatizácia, telefón, 
satelitná TV, chladnička, resp. mi-
nibar, vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC a sušičom 
na vlasy), balkón.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetu. Presný popis all inclusive 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: Hotel 
vďaka svojej výbornej polohe 
ponúka klientom množstvo aktivít 
ako aj relaxu na krásnej piesoč-
natej pláži. Tento hotel je vhodný 
pre všetky vekové kategórie ako 
aj pre rodiny s deťmi. Ideálny pre 
strávenie nezabudnuteľnej dovo-
lenky.

Hotel trAKiA plAZA 

AQUAPArK
ZdArmA

AnimÁciA

DO 12.9r
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Moderný štvorhviezdičkový hotel 
Best Western PLUS Premium Inn 
sa nachádza v srdci najväčšieho 
a najobľúbenejšieho bulharského 
letoviska Slnečné pobrežie. 8 km 
dlhá piesočnatá pláž s pozvoľnýcm 
vstupom do mora je vzdialená len 
pár minút od hotela, kde môžete 
využiť širokú ponuku vodných a zá-
bavných športov. Nájdete tu množ-
stvo reštaurácií, barov a diskoték ale 
aj bohatých nákupných možností. 
Starobylé mestečko Nesebar s uni-
kátnou historickou časťou je vzdia-
lené 5 km od hotela a medzinárodné 
letisko Burgas len 30 km od hotela.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
reštaurácia, bar, pool bar, výťah, sl-
nečná terasa, konferenčná miestnosť, 
bazén, detský bazén, vodný park so 
šmýkalkami a tobogánmi, WiFi pripo-
jenie na internet, kasíno, posilňovňa, 
ležadlá, slnečníky a uteráky pri bazéne 
zadarmo, stolný tenis, parkovisko
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek, 
centrálna klimatizácia, trezor, minibar, 
satelitná TV, kúpeľňa so sprchovacím 
kútom alebo vaňou, WC, sušič vlasov, 

WiFi pripojenie na internet, set na 
prípravu čaju, rýchlovarná kanvica, 
balkón
Stravovanie: hotel sa ponúka s 
ALL INCLUSIVE - Presný popis all 
inclusive dostanete v hoteli
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: Tento moderne 
zariadený hotel spĺňa všetky predpo-
klady na strávenie nezabudnuteľnej 
dovolenky. Klienti oceňujú najmä 
vysokú kvalitu ponúkaných služieb a 
vynikajúcu polohu, nakoľko sa 
nachádza v centre letoviska Slnečné 
pobrežie a len pár metrov od širokej 
piesočnatej pláže. Je prístupný všet-
kým vekovým kategóriám, ako pre 
mladých, tak aj pre rodiny s deťmi

Hotel best westerN PLUS PREMIUM INN 

Bulharsko I Slnečné pobrežie
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Príjemný trojhviezdičkový hotel 
Trakia sa nachádza v centrálnej 
časti obľúbeného letoviska Slnečné 
pobrežie obklopený zeleňou a udr-
žiavanou záhradou. Nachádza sa 
v pokojnejšej časti len 250 m od 
nádhernej, dlhej a širokej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora. 
Nákupné možnosti nájdete v pe-
šej dostupnosti od hotela, ako aj 
množstvo barov, obchodíkov či 
reštaurácii. Medzinárodné letisko 
v Burgase je vzdialené približne 25 
km od hotela.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, bary, Wifi 
pripojenie na internet vo verejných 
priestoroch, vonkajší bazén s det-
skou časťou a šmýkalkami, minik-

lub, slnečníky a ležadlá pri bazéne, 
stolný tenis, šípky, šach, letná zá-
hrada, masáže. Za poplatok: trezor 
(na recepcii), parkovisko, zmenáreň. 
Ubytovanie: štandardné dvojlôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky 
(minimálne obsadenie 3 dospe-lými 
osobami pri type izby 2+1), 
centrálna klimatizácia, samostatná 
kúpeľňa s WC a sprchovacím kú-
tom, sušič na vlasy, satelitná TV, 
telefón, balkón, Za poplatok: WiFi 
pripojenie na izbe. Možnosť detskej 
postieľky na vyžiadanie. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE - 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov. Počas dňa ľahké 
popoludňajšie občerstvenie. Pod-
robný rozpis služieb all inclusive 
dostanete po príchode na recepcii. 
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie:****: Hotel Trakia 
je oázou oddychu, starostlivosti, 
pohodlia a príjemnej atmosféry v 
pokojnejšej časti obľúbeného 
rušného letoviska. V kombinácii s 
vynikajúcimi službami je ideálny 
pre všetky vekové kategórie.

Hotel trAKiA 

nÁš TiP

DO 12.9r
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Hotel dit eVriKA club 
Luxusný hotel sa nachádza 20 m 
od širokej piesočnatej pláže. V ho-
telovom areáli je rozľahlý komplex 
bazénov atypických rozmerov, ktoré 
sa nachádzajú v prekrásnej záhrade 
s preliezačkami a aquaparkom pre 
deti. Hotelový komplex pozostáva 
zo 4 pavilónov.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
2 reštaurácie, 2 á la carte reštaurácie, 
lobby bar s terasou, snack bar, 2 
rozľahlé vonkajšie bazény s detskou 
časťou, detský bazén s aquaparkom, 
detská postieľka, detské ihrisko, 
detský klub, bar pri bazéne, bar na 
pláži, fitnes, šípky, stolný tenis, amfite-
áter, bocca, jacuzzi, sauna, animačné 
programy, WiFi zadarmo, parkovisko. 
Hotel ponúka na pláži ležadlá 
a slnečník zadarmo, počet ležadiel 
a slnečníkov je obmedzený. Na jednu 
izbu klienti dostanú 2 ležadlá a sl-
nečník podľa možností. Za poplatok: 
trezor, zmenáreň, biliard, tenisové 
kurty, minigolf, masáže, vodné športy 
na pláži, internetový kútik.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha, WC), sušič na vlasy, trezor 

zadarmo, telefón, SAT-TV, minichlad-
nička. Za doplatok možnosť objedna-
nia štúdia 2+2.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE Raňajky, 
obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória:****
Naše hodnotenie: ****+: veľmi 
pekný hotelový komplex poskytu-
júci výborné služby ALL INCLUSIVE, 
vhodný najmä pre rodiny s deťmi, 
vzhľadom na to, že ich môžu rodičia 
nechať bez starostí v rozľahlom areáli, 
či už v aquaparku, na detskom ihrisku 
alebo ich zveriť do rúk skúsených 
animátorov, ktorí pre nich každý deň 
pripravujú pestrý program.  NÁŠ TIP!

ZONE

SPA &
wELLnESS

AQUAPArK
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ObľúbEnÝ
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Hotel imPERIAL RESORT
Moderný hotel s nezvyčajnou archi-
tektúrou sa nachádza v pokojnejšej 
časti letoviska, približne 100 m od 
piesočnatej pláže. V jeho vstupnej 
hale a interiéri nájdete množstvo 
motívov a sôch inšpirovaných 
egyptskou kultúrou.
Vybavenie: elegantná vstupná hala 
s recepciou, 2 reštaurácie s bulhar-
skou i medzinárodnou kuchyňou, 
lobby bar, snack bar, vnútorný bazén, 
vonkajší bazén s detskou časťou, 
bar pri bazéne, ležadlá a slnečníky 
na pláži, plážový bar, animačné 
programy, stolný tenis, šípky. Za po-
platok: zmenáreň, WiFi v lobby bare, 
internetový kútik, irish pub, kaviareň, 
konferenčná miestnosť, fitnes, SPA 
centrum, solárium.

Ubytovanie:
moderné, klimatizované, priestran né 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky, kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, 
WC), sušič na vlasy, telefón, SAT-TV, 
minibar, balkón. 
Za poplatok: internet, trezor. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE Raňajky, 
obedy a večere formou švédskych 
stolov. Počas dna ľahké občerstvenie, 
miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje. Presný popis ALL INCLUSIVE 
dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: obľúbený 
hotel s luxusným ubytovaním a kvalit-
nými službami je vhodný pre nároč-
ných klientov.

ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL

rOdinnÝ
hOTEL
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Hotel colosseo 
Obľúbený hotel Colosseo je situo-
vaný iba 50 m od plážovej prome-
nády v obľúbenom letovisku Slnečné 
pobrežie. Centrum strediska je 
ideálne na večerné prechádzky a vy-
chutnanie si je di nečnej atmosféry le-
toviska návštevou štýlových kaviar-
ničiek alebo reštaurácií s typickou 
bulharskou stravou a programom.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, lobby bar s WiFi, 
vonkajší bazén, bar pri bazéne, 
detský bazén. V tomto hoteli sa 

nachádza Klub Solvex, slovensky 
alebo česky hovoriaci animátori 
sú k dispozícii celý deň nielen 
pre dospelých ale aj pre deti. Za 
poplatok: trezor, fitnes, zmenáreň, 
konferenčná miestnosť, sauna, 
parkovanie.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1-2 príste-
liek, minibar, SAT-TV, WiFi, telefón, 
kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, WC), 
sušič na vlasy, balkón. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****+: hotel 
s výbornou polohou, iba 50 m od 
pláže, neďaleko centra letoviska, 
ponúkajúci široké možnosti špor-
tového vyžitia, kvalitných služieb 
a všetkých spoločenských aktivít. 
Ideálny pre všetky vekové kategó-
rie. 
NÁŠ TIP!

nÁš TiP

ZONE
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Hotel mpm AstoriA 
Hotelový komplex, tvorený rezortmi 
Astoria a Orel sa nachádza v samom 
centre letoviska Sl ne čné pobrežie. 
Od pláže je vzdialený len 20 m. 
Časť Astoria ponúka klientom kom-
fortnejšie vybavenie a väčšie izby. 
V tesnej blízkosti hotela je množstvo 
kaviarní, barov a reštaurácii.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, Show co-
oking, lobby bar s WiFi, vonkajší ba-
zén, detský bazén, bar pri bazéne, 
detský kútik, parkovisko, obchod so 
suvenírmi, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 le-
žadlá a slnečník podľa možností. Za 
poplatok: trezor, zmenáreň, inter-
netová kaviareň, detská postieľka, 
bar pri bazéne, uteráky na pláž za 
depozit, herňa. V tomto hoteli sa 
nachádzajú slovensky alebo česky 
hovoriaci animátori nie len pre 
deti ale aj pre dospelých.
Ubytovanie: individuálne klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek, SAT-TV, balkón,
kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, WC),

sušič na vlasy, telefón. Za poplatok: 
WiFi, minibar.
Stravovanie: ULTRA ALL INCLUSI-
VE Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete v 
hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: moderný 
hotel s príjemným bazénovým 
areálom a priamym prístupom na 
pláž. Bonusom hotela je vyhradený 
priestor na slnečníky a ležadlá pre 
svojich klientov zdarma (limitovaný 
počet).
NÁŠ TIP!

ObľúbEnÝ
hOTEL

AnimÁciE

rOdinnÝ
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Prekrásny hotel, rozpínajúci sa 
priamo na piesočnatej pláži, 
ponúka vysoký štandard služieb 
a kvalitné ubytovanie v moder-
nom štýle.
Vybavenie: elegantná vstupná hala 
s recepciou, luxusná reštaurácia 
s terasou, á la carte reštaurácia, 
lobby bar s WiFi, Safari bar, Írsky 
bar, Karibic bar pri pláži, vnútorný 
bazén, vonkajšie bazény a detský 
bazén, detská postieľka, bar pri ba-
zéne, bar v bazéne. Niektoré služby 
sú platené v prípade polpenzie. Za 
poplatok: zmenáreň, SPA centrum, 
fitnes, stolný tenis, parkovisko, 
kasíno, internetový kútik, vodné 
športy na pláži.

Ubytovanie: klimatizované, mo-
derne vybavené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek, SAT-TV, 
minibar, telefón, kúpeľňa (vaňa, 
WC), sušič na vlasy, balkón. Za po-
platok: trezor, minibar. 
Stravovanie: hotel sa ponúka  s 
ALL INCLUSIVE. 
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: luxusné 
ubytovanie pre náročných klien-
tov vyhľadávajúcich komplexné 
a kvalitné služby, určené pre všetky 
vekové kategórie.

Hotel iMPERIAL pAlAce & SPA 

nÁš TiP

AnimÁciA
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Elegantný moderný hotel sa stal 
jedným z najobľúbenejších hotelov 
vďaka svojej polohe priamo na pláži 
a v blízkosti centra.
Vybavenie: elegantná vstupná hala 
s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar s TV kútom a s WiFi, snack bar, 
vonkajší bazén, bar pri bazéne, detský 
bazén, detský klub, detská diskotéka, 
detská postieľka, fitnes, animačné 
programy. Za poplatok: trezor, biliard, 
vodné športy na pláži, parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované, luxusné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky, apartmán 2+2 (spálňa + obý-
vačka), alebo apartmán 4+2 (2 spálne 
+ obývačka) sú vybavené kúpeľňou 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušičom na 
vlasy, telefónom, chladničkou, SAT-

-TV, internetom, balkónom.
Stravovanie: ULTRA ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov. Súčasťou 
systému ULTRA ALL INCLUSIVE je 
občerstvenie medzi obedom a veče-
rou, nočný snack, čaj, káva, ovocie, 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej aj zahraničnej výroby. Presný 
opis ULTRA ALL INCLUSIVE dostanete 
v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: luxusný 
hotel je vhodný pre všetky vekové 
kategórie a pre ľudí, ktorí si potrpia na 
vyšší štandard ubytovania aj služieb. 
Hotel ponúka možnosť dokonalého 
relaxu, vďaka svojej unikátnej polohe 
a bohatého nočného vyžitia.

Hotel blue peArl 

nÁš TiP

AnimÁciA
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Hotel mpm KAliNA gArdeN 
Klubový obľúbený, zrekonštru-
ovaný a plne klimatizovaný ho-
tel Kalina Garden s výbornými 
službami sa nachádza v centre 
letoviska v blízkosti promenády, 
približne 250 m od dlhej piesoč-
natej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora.
Vybavenie: zrekonštruovaná 
vstupná hala s recepciou, hlavná 
reštaurácia, Show cooking, lobby 
bar s WiFi, snack bar, vonkajší 
bazén, bar pri bazéne, detský ba-
zén, detská postieľka, stolný tenis, 
biliard, šípky, animácie. V tomto 
hoteli sa nachádzajú slovensky 
alebo česky hovoriaci animátori 
nie len pre deti ale aj pre dospe-
lých.
Za poplatok: trezor, zmenáreň, 
internetový kútik, parkovisko.
Ubytovanie: priestranné klima-
tizované 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1-2 prísteliek (rozťahovací 
gauč) sú vkusne a pohodlne 
zariadené. Každá izba má kúpeľňu 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, telefón, SAT-TV, WiFi, mini-
bar a balkón.

Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
PREMIUM Raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov. Počas 
dňa ľahké občerstvenie, miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje 
aj dovážané. Presný popis ALL 
INCLUSIVE PREMIUM dostanete 
v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: hotel 
Kalina Garden, ktorý má výbornú 
polohu a služby, nachádzajúci sa 
blízko pláže ako aj blízko centra, je 
aj vďaka bohatému animačnému 
programu skvelá voľba pre strá-
venie fantastickej rodinnej dovo-
lenky. Odporúčame pre klientov 
všetkých vekových kategórií. 
NÁŠ TIP!

ObľúbEnÝ
hOTEL

nÁš TiP

ZONE
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Hotel riVA pArK 
Zrekonštruovaná 4* časť hotelo-
vého komplexu Riva sa nachádza 
v obľúbenom letovisku Slnečné 
pobrežie cca 5 minút chôdzou od 
krásnej piesočnatej pláže a v blíz-
kosti aquaparku Action. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou a s WiFi, zrekonštruovaná 
reštaurácia, lobby bar, 3 bazény, 
minitobogán pre deti a jeden ba-
zén so slanou vodou, detské ihrisko, 
parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
vybavené kúpeľnou (sprcha alebo 
vaňa, WC), mini chladničkou, SAT-
-TV, balkónom. Za doplatok mož-
nosť objednania rodinnej izby 2+2.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete 
v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: príjemný 
hotel v obľúbenom stredisku je

vhodný pre všetky vekové kategó-
rie. 

nÁš TiP

ZONE

rOdinnÝ
hOTEL

ObľúbEnÝ
hOTEL

Bulharsko I Slnečné pobrežie
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Hotel ZorNicA resideNce
Moderný, 4-hviezdičkový hotel s 
výhodnou polohou len pár minút od 
krásnej piesočnatej pláže v centre 
letoviska Slnečné Pobrežie. V tes-
nom okolí hotela sa nachádza 
množstvo reštaurácií, barov, noč-
ných klubov a obchodov.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, kaviareň s barom, bar pri 
bazéne a pekáreň, reštaurácia, 
vonkajší bazén a detský bazén, 
slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma, hotel ponúka na plaži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadla a slnečník podľa možnosti, 
záhrada, terasa pri bazéne, biliard, 
šípky, WiFi pripojenie na internet, 

úschovňa batožín, kaderníctvo/
kozmetika, strážené parkovis-
ko, služba concierge. 
Ubytovanie: priestranné štandard-
ne zariadené rodinné izby a apart-
mány, minibar, klimatizácia, trezor 
za príplatok, každá izba je vybave-
ná káblovou TV, v niektorých 
izbách je k dispozícii kuchynka. V 
priestranných kúpeľniach sa na-
chádza sprchovací kút. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete v 
hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: Výborný 
hotel s dobrou polohou ponúka 
klientom strávenie krásnej dovo-
lenky blízko nákupných možností 
priamo v centre letoviska Slnečné 
Pobrežie. 

PLÁŽOVÝ
SET

nÁš TiP

ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL
2021
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Hotel KotVA
V južnej časti Slnečného pobrežia sa 
nachádza zrekonštruovaný hotelový 
komplex Kotva. Spomedzi hotelov na 
Slnečnom pobreží je najbližšie k his-
torickému mestečku Nesebar. Od 
pláže je vzdialený približne 120 m.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, TV miestnosť, 
detské ihrisko. Hotel má 2 ba zény 
s barom pre dospelých a deti, z toho 
jeden je riešený formou miniaqu-
aparku, aquapark, parkovisko. Za 
poplatok: trezor, zmenáreň, denný 
bar aj s večernou prevádzkou, á la 
carte reštaurácia, biliard, stolný tenis, 
WiFi, masáže, počítačové hry, konfe-
renčná miestnosť, detská postieľka, 
fitnes. Neďaleko hotela je bowling, 
obchodíky, reštaurácie, autobusová 

zastávka, minivláčik.
Ubytovanie: moderné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek, minibar, TV, kúpeľňa
(sprcha, WC), sušič na vlasy, telefón,
balkón. K dispozícii sú aj izby pre
hendikepovaných. Za doplatok mo-
žnosť objednania apartmánu 2+2
(spálňa + obývačka).
Stravovanie: hotel sa ponúka s ra-
ňajkami alebo s ALL INCLUSIVE. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: hotel je 
rajom pre rodiny s deťmi vzhľa-
dom na rozľahlý detský aquapark 
a bazény. Výhodná poloha hotela 
v blízkosti Nesebaru, kam sa dá 
dostať večernou romantickou pre-
chádzkou.

rOdinnÝ
hOTEL

ObľúbEnÝ
hOTEL

AQUAPArK
ZdArmA

PES

ZONE
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Hotel KArloVo 
Moderný, obľúbený hotel sa na-
chádza len 200 m od krásnej pie-
sočnatej pláže v živom letovisku. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia s terasou, WiFi 
v lobby bare, vonkajší bazén s od-
delenou detskou časťou, detský 
kútik, detské ihrisko, tematické 
večery, biliard. Za poplatok: trezor, 
lobby bar, bar pri bazéne, masážne 
štúdio, joga centrum, parkovisko, 
detská postieľka.
Ubytovanie: krásne, štýlové, indi-
viduálne klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prísteľky sú 
vybavené kúpeľňou (sprcha, 
WC), sušičom na vlasy, SAT-TV, 
minichladničkou, telefónom, bal-
kónom. Za doplatok možnosť uby-
tovania v apartmáne 4+1 (spálňa 
+ obývačka s kuchyňou), alebo
v suite 2+3.
Stravovanie: hotel sa ponúka s pol-
penziou. Hotel, ako jeden z mála,
poskytuje bezlepkovú stravu.
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ****: medzi 
klientmi veľmi vyhľadávaný hotel je

vhodný pre všetky vekové kategó-
rie. Z hotela sa pohodlne dostanete, 
za 10 minút pokojnou chôdzou, do 
najväčšieho aquaparku na Slneč-
nom pobreží. Výhodou je, že hotel 
poskytuje bezlepkovú stravu. 

ObľúbEnÝ
hOTEL

rOdinnÝ
hOTEL

ZONE

Bulharsko I Slnečné pobrežie

BEZLEPKOVÁ
STRAVA
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Hotel riVA
Zrekonštruovaný 3* hotel Riva sa 
nachádza v obľúbenom letovisku Sl-
nečné pobrežie cca 5 minút chôdzou 
od krásnej piesočnatej pláže. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou a s WiFi, zrekonštruovaná 
reštaurácia, lobby bar, 3 bazény, 
minitobogán pre deti a jeden bazén 
so slanou vodou, detské ihrisko, 
parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
vybavené kúpeľnou (sprcha alebo 
vaňa, WC), mini chladničkou, SAT--
TV, balkónom.  
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete v 
hoteli.
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ****: príjemný 
hotel v obľúbenom stredisku je 
vhodný pre všetky vekové kategórie

ZONE

nÁš TiP

rOdinnÝ
hOTEL

ObľúbEnÝ
hOTEL
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štandartná izba

Hotel slAVyANsKi 
Kompletne zrekonštruovaný ho -
tel sa nachádza v prvej línii hote-
lov – len 30 m od krásnej piesočna-
tej pláže.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, WiFi zadarmo, 
rozľahlý vonkajší bazén s oddele-
nou detskou časťou, TV miestnosť, 
detské ihrisko, detská postieľka, 
parkovisko. Za poplatok: trezor, 
zmenáreň, lobby bar, ležadlá pri 
bazéne aj na pláži, bar pri bazéne, 
internetový kútik, konferenčná 
miestnosť, biliard.
Ubytovanie: klimatizované, prí-
jemné 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prí stelky, minichladnička, SAT-
-TV, telefón, kúpeľňa (sprcha, WC),
balkón. Za doplatok možnosť uby-
tovania v izbe superior 2+2.
Stravovanie: hotel sa ponúka s ra-
ňajkami alebo s polpenziou. 
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: výborný 
hotel so skvelou polohou, vhodný 
pre všetky vekové kategórie. 

PES

ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL

Bulharsko I Slnečné pobrežie
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Hotel leží priamo na piesočna-
tej pláži. Do centra letoviska, 
s množstvom obchodov, sa 
dostanete pohodlnou pre-
chádzkou.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, reštaurácia, lobby 
bar s WiFi, snack bar, rozľahlé 
vonkajšie bazény aj s jacuzzi, 
detský bazén, bar v bazéne, 
vnútorný bazén, detské ihrisko, 
amfiteáter, fitness, stolný tenis, 
šípky, animačné programy. Za 
poplatok: trezor, zmenáreň, 
rybia reštaurácia, á la carte 
reštaurácia, billiard, detská po-
stielka, parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 

2-lôžkové izby s možnosťou 1
prístelky, SAT-TV, telefón, kú-
peľňa (sprcha alebo vaňa, WC),
sušič na vlasy, balkón.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou
švedskych stolov. Počas dňa
ľahké občerstvenie, miestne
nealkoholické a alkoholické
nápoje. Presný popis ALL IN-
CLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***+: hotel
rozprestierajúci sa na pláži
a zároveň v blízkosti centra,
je vhodný nielen pre rodiny
s deťmi, ale aj pre mladých.

Hotel NesSebAr beAch 

nÁš TiP

AnimÁciA

DO 12.9r
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Hotel mpm orel
Hotel sa nachádza v centre Slneč-
ného pobrežia v prvej línii hotelov, 
len 20 m od pláže. Hotel je súčasťou 
4* komplexu Astoria.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
vlastná reštaurácia, Show cooking, 
lobby bar s WiFi, vonkajší bazén, 
detský bazén, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník podľa možností, 
na pláži sa podávajú nápoje, detské 
ihrisko, parkovisko. V tomto hoteli sa 
nachádzajú slovensky alebo česky 
hovoriaci animátori nie len pre deti 
ale aj pre dospelých. Za poplatok: 
trezor, zmenáreň, bar pri bazéne, 
konferenčná miestnosť 
Ubytovanie: individuálne klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou
1 prístelky, SAT-TV, kúpeľňa (sprcha 
alebo vaňa, WC), telefón, balkón. 
Chladnička za poplatok na mieste. 
Stravovanie: ULTRA ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou bo-
hatých bufetových stolov. Počas dňa 
ľahké občerstvenie, miestne nealkoho-

lické a alkoholické nápoje. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ****: príjemný, udrž-
iavaný hotel s výbornou stravou a 
polohou je vhodný pre všetky ve-kové 
kategórie. Výhodou sú nápoje podá-
vané na pláži ako aj ležadlá v rámci ALL 
INCLUSIVE. 

PrE
mLAdÝch

PES

ZONE

PLÁŽOVÝ
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Hotel plisKA 
Obľúbený rodinný hotel s výhod-
nou polohou, v južnej časti leto-
viska, blízko centra i piesočnatej 
pláže (50 m), na ktorej sa nachá-
dza areál s tobogánmi a bazénom. 
Hotel má reštauráciu s výbornou 
kuchyňou a priateľským, ochot-
ným personálom.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, detské ihrisko, parkovisko. Za 
poplatok: trezor, zmenáreň, reš-
taurácia, bar pri bazéne, lobby bar. 
WiFi a vonkajší bazén (ležadlá aj sl-
nečníky za poplatok) pri vedľajšom 
hoteli Pomorie.
Ubytovanie: individuálne klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky, kúpeľňa (sprcha, WC), 
SAT-TV, minichladnička, telefón, 
balkón, trezor. Možnosť objednania 
apartmánu 4+2 (2 oddelené izby). 
Stravovanie: hotel sa ponúka s 
raňajkami, alebo s polpenziou. 

Oficiálna kategória: **
Naše hodnotenie: ***: obľúbený 
rodinný hotel je vhodný pre všetky 
vekové kategórie a pre tých, ktorí 
ocenia príjemné prostredie hotela, 
dobrú stravu a usmiaty personál. 
NÁŠ TIP!

ObľúbEnÝ
hOTEL

PES

ZONE
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1

Nesebar

Starodávne prístavné, rybárske mestečko vzdialené 32 km severne 
od  Burgasu. Patrí medzi pamiatkovo chránené územia, ktoré 
sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok UNESCO.  Starú 
časť Nesebaru  tvoria  typické drevené balkánske domčeky, malé 
obchodíky a kaviarničky zasadené v úzkych krivolakých uličkách. 
Nachádza  sa  na  bývalom  ostrove,  ktorý  je  s  pevninou  spojený 
úzkou  šijou.  Vo  vyhlásenej  mestskej  rezervácii  nájdete  veľa 
historických monumentov  a  kostolíkov,  archeologické múzeum 
a  vykopávky  z  obdobia  gréckej  a  byzantskej  nadvlády.  Nesebar 
je vyhľadávaným miestom umelcov, hlavne pouličných maliarov 

a hudobníkov. Je držiteľom medzinárodného ocenenia Modrá 
vlajka za čistotu prírodného prostredia. V starej časti Nesebaru 
je  niekoľko malých mestských  pláží,  ale  ak  chcete  nájsť  hlavnú 
pláž,  nachádza  sa  v  Novej  časti  Nesebaru,  kde  máte  bohaté 
možností  výberu  vodných  športov,  ako  pre  dospelých,  tak  aj 
pre  deti.  Z  útulných  reštaurácií  nachádzajúcich  sa  v  historickej 
časti starého Nesebaru, je odvšadiaľ nádherný výhľad na morskú 
hladinu  Čierneho  mora  a  môžete  si  tu  pochutnať  na  čerstvo 
vylovených  rybích  špecialitách  spolu  s  chutným  bulharským 
šopským šalátom. Transfer z letiska trvá asi 20 min.

1. hotel Sol Nessebar Mare/Bay
2. hotel Sol Marina Palace
3. hotel Bilyana Beach
4. hotel MPM Arsena

2

3

4
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Hotel sol mAriNA pAlAce 
Štvorhviezdičkový hotel Sol Ma-
rina Palace sa nachádza medzi 
starou a novou časťou Nesebaru, 
len pár krokov od najobľúbenejšej 
bulharskej pláže. Luxusný hotel 
patrí medzi najkvalitnejšie v tejto 
oblasti.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, lobby bar 
s WiFi, vonkajší bazén s jacuzzi na 
streche hotela, bar pri bazéne, det-
ský bazén, detská postieľka, stolný 
tenis, fitnes, denné aj večerné ani-
mačné programy pre deti a dospe-
lých. Za poplatok: piváreň, á la carte 
reštaurácia, konferenčná miestnosť, 
SPA centrum, parkovisko, práčovňa.
Ubytovanie: klimatizované, lu-
xusne a moderne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky, 
SAT-TV, telefón, minibar, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, balkón. Za poplatok: internet, 
trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE LIGHT
Presný popis ALL INCLUSIVE LIGHT 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****

Naše hodnotenie: *****: hotel Sol 
Marina Palace v sebe spája mo-
derný dizajn, príjemnú atmosféru 
a dokonalý servis, čím uspokojí po-
treby aj náročných klientov. Vďaka 
svojej jedinečnej polohe je hotel 
vhodným miestom na strávenie 
nezabudnuteľných chvíľ.

SPA &
wELLnESS

ZONE
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Hotel sol NessebAr mAre/bAy 

AQUAPArK
ZdArmA
PrE dETi

Hotelový komplex sa nachádza 
v čarokrásnej rozľahlej záhrade 
plnej rozmanitých stromov a pes-
trofarebných kvetov. Leží priamo 
na nádhernej pláži s jemným 
pieskom. Klienti si tu môžu vy-
chutnávať krásny panoramatický 
výhľad na more a dedinku Ravda, 
ktorá je vzdialená len 1,8 km.
Vybavenie: veľká vstupná hala 
s recepciou, reštaurácia, lobby bar 
s WiFi, vnútorný bazén, vonkajší ba-
zén, detský bazén so šmykľavkami, 
vstup do aquaparku Rocky River za-
darmo, bar pri bazéne, fitnes, stolný 
tenis, šípky, animačné programy, 
amfiteáter. Za poplatok: trezor, dis-
kotéka, konferenčná miestnosť, SPA 
centrum, tenisové kurty, biliard, 
internetový kútik, parkovisko. Hotel 

má bezbariérový prístup. 
Ubytovanie: priestranné, moderne 
vybavené klimatizované, 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek, 
SAT-TV, telefón, minibar, kúpeľňa 
(sprcha, WC), sušič na vlasy, WiFi, 
balkón. Za doplatok možnosť 
zakúpenia rodinnej izby 4+2. Za 
poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: moderný 
luxusný hotel s krásnou plážou je 
vhodný aj pre náročnejších klien-
tov, a taktiež pre rodiny s deťmi.

SPA &
wELLnESS

ZONE

rOdinnÝ
hOTEL
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Hotel mpm ArseNA 
Moderný, elegantný hotel sa nachá-
dza priamo nad piesočnatou plážou, 
na ktorú sa dostanete po schodoch. 
Do starého mesta Nesebar sa dosta-
nete pohodlnou prechádzkou za cca 
5 minút.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, lobby bar s televíziou, reštau-
rácia, Show cooking, WiFi, trezor, 
vonkajší bazén s detskou časťou, 
bar pri bazéne, vnútorný bazén, 
vírivka, sauna, masáže, fitnes, in-
ternet, obchody, kaviareň, konfe-
renčná sála, zmenáreň, parkovisko. 
V tomto hoteli sa nachádzajú 
slovensky alebo česky hovoriaci 
animátori nie len pre deti ale aj 
pre dospelých. Hotel ponúka na 
pláži ležadlá a slnečník zadarmo.
Ubytovanie: príjemné, priestranné, 
klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek sú vy-
bavené SAT-TV, minibar, telefón, 
kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, WC), 
sušič na vlasy, balkón.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE PRE-
MIUM
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 

občerstvenie, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje aj dová-
žané. Presný popis ALL INCLUSIVE 
PREMIUM dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: pekný, 
moderný hotel s dobrou polohou, 
je vhodný pre všetky vekové ka-
tegórie ako aj pre tých, ktorí chcú 
navštíviť starú časť Nesebaru. 

PLÁŽOVÝ
SET

nÁš TiP

AnimÁciE

ZONE
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Hotel BILYANA BEACH 
Moderný plážový hotel je vynika-
júcou voľbou pre dospelých, ktorí si 
chcú vychutnávať pokoj, relax, pie-
sok a more.  Historické centrum 
mestečka Nessebar sa nachádza len 
1,5 km od hotela. Skvelou mož-
nosťou je aj prechádzka po pobreží 
do rušnejšieho strediska Sunny 
Beach, ktoré je vzdialené 5 km od 
hotela. 
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
reštaurácia, lobby bar, WiFi v spo-
ločných priestoroch zdarma, vonkajší 
bazén a vnútorný bazén, fitnes, sauna, 
wellness, masáže, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži zdarma. Za 
poplatok: požičovňa áut, súkromné 
parkovisko. V blízkosti sa nachádza 
minimarket.
Ubytovanie: moderne zariadené, in-
dividuálne klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, sú vy-
bavené kúpeľňou (sprcha, WC), tele-
fónom, chladničkou, káblovou TV, 
internetom, balkónom. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. Presný popis  
ALL INCLUSIVE  dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: Obľúbené 
stredisko Nessebar, nádherná pie-
sočnatá pláž a moderný hotel určený 
len pre dospelých je silnou kom-
bináciou, ktorá Vám zaručí nezabud-
nuteľnú dovolenku.

Hotel vyniká skvelou polohou priamo 
na pláži, blízkosť historického centra 
mesta ponúka možnosť na spoz-
návanie a vychutnávanie si miestnej 
kultúry, tradičného jedla a nápojov; 
rovnako aj vybavenie hotela a ochot-
ný personál sa postarajú o Vaše po-
hodlie a ničím nerušenú dovolenku.

Bulharsko I Nesebar

nÁš TiP
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Pomorie

Prímorské  balneologické  mestečko  sa  rozprestiera  na  úzkom 
skalnatom  polostrove,  18  km  severovýchodne  od  Burgasu  a  10 
km  južne  od  letoviska  Slnečné  pobrežie.  Mesto  bolo  založené 
v  4  st.  p.n.l.  Grékmi,  ktorí mu  dali  meno  Anchialo  a  toto meno 
sa používalo až do  r. 1934. Mestečko preslávilo slané Pomorijské 
jazero,  kde  sa  od  nepamäti  ťažila  soľ.  Pomorie je okrem iného 
známe aj liečivým bahnom, ktoré sa tiež ťaží v tomto jazere 
a nachádza sa tu najväčšie liečebné balneologické sanatórium 
na Balkánskom polostrove, kde sa liečia choroby pohybového, 
nervového ústrojenstva, kožné a gynekologické choroby. 
Mesto je známe aj fabrikou na výrobu alkoholických nápojov, kde 
sa vyrábajú kvalitné koňaky, rakije a vína, ktoré úspešne konkurujú 
na  medzinárodných  trhoch.  Spojenie  s  Burgasom,  Slnečným 

pobrežím a Nesebarom je zabezpečené pravidelnou autobusovou 
i  lodnou  dopravou.  V meste nájdeme pláže s jemným žltým, 
ale aj s čiernym železitým pieskom, ktorý obsahuje mangán, 
železo a má liečivé účinky. Stredisko ponúka množstvo vodných 
športov na pláži. Počas celého leta sa tu konajú zaujímavé kultúrne 
programy,  a  to:  folklórne  vystúpenia  bulharských  folklórnych 
skupín, vystúpenia miestnych mažoretiek, vystúpenia speváckych 
súborov  a  množstvo  iných  zaujímavých  programov.  Rozľahlý 
zelený  park  s  mestským  trhoviskom,  množstvom  obchodíkov, 
kaviarničiek  a  stánkov,  štýlových  reštaurácií  tvorí  centrum  pešej 
zóny, ktorá Vás dovedie až k  romantickému rybárskemu prístavu 
s pestrofarebnými ukotvenými loďkami a nábrežnou promenádou. 
Transfer z letiska trvá asi 15 min.

1

1. hotel Paradise
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Hotel pArAdise 
Hotel Paradise sa nachádza 
v centre malebného mestečka 
Pomorie a v blízkosti roman-
tickej promenády s nádherným 
výhľadom na záliv Burgas.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, reštaurácia so záhradou, 
lobby bar s WiFi, trezor na recep-
cii a parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa (sprcha, WC), sušič na 

vlasy, chladnička, SAT-TV, telefón, 
balkón.
Stravovanie: hotel sa ponúka 
s raňajkami, polpenziou alebo 
s plnou penziou.
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: útulný 
hotel, ideálny na strávenie pokoj-
nej a príjemnej dovolenky v nád-
hernom prostredí, je vhodný pre 
všetky vekové kategórie.

ZONE

nÁš TiP
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Aheloy

Hotel mAriNA cApe 

Malá dedinka Aheloy je situovaná zhruba 7 km juhozápadne od Nesebaru a 10 km od známeho letoviska Slnečné pobrežie. Aheloy leží 
na diaľnici do Burgasu blízko ústia rovnomennej rieky, kde doteraz hľadači pokladov úspešne nachádzajú rôzne historické artefakty.
V okolí miestnych domčekov sa nachádzajú utešené záhradky. Letovisko je ako stvorené pre pokojnú rodinnú dovolenku. Má výhodnú 
polohu pre absolvovanie mnohých fakultatívnych výletov. Komplex Aheloy ponúka reštaurácie ako aj bary pre klientov. Letovisko 
Aheloy je vzdialené len 15 minút od letiska Burgas.

Obľúbený komplex Marina Cape sa 
nachádza v srdci aheloyského zá-
livu, len 250 m od piesočnatej pláže. 
Nachádza sa tu významné Medical 
Center, kde poskytujú služby na 
špičkovej úrovni pre všetkých tých, 
ktorí potrebujú pomoc pri Chemo-
dyalíze. Iba pre klientov CK SOLVEX.
Vybavenie: apartmánový komplex 
má reštaurácie, kaviareň, gril, 2 bazény 

s barmi, detský kútik, bankomat, SPA 
centrum so špeciálnymi liečebnými 
a relaxačnými procedúrami, fitnes, 
bowling a rozličné obchodíky, biliard, 
stolný tenis, detská postieľka, trezor, 
WiFi. Parkovisko zdarma v areáli.
Ubytovanie: luxusné, individuálne 
klimatizované štúdia 2+2 alebo apart-
mány 4+1, 6+1. Štúdio 2+2 pozostáva 
z jednej miestnosti, z kuchynského 

kúta, chladničky, SAT-TV, kúpeľne 
(sprcha, WC), balkónu. Apartmán 4+1 
(spálňa + obývačka), apartmán 6+1 (2 
spálne + obývačka).
Stravovanie: za doplatok možnosť 
doobjednania raňajok.
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ****: ideálna 
dovolenka pre rodiny s deťmi a sku-
piny, ktoré vyhľadávajú luxusné 

apartmánové bývanie s kuchynkami 
a pokojnejšie prostredie. Z komplexu 
sú dobré možnosti na návštevu histo-
rického mesta Nesebar a živého stre-
diska Slnečné pobrežie. Klienti Marina 
Cape pri ubytovaní dostanú špeciálnu 
zľavovú kartu, ktorú budú môcť využiť 
v celom areáli komplexu na vybrané 
obchody, reštaurácie a SPA.

rOdinnÝ
hOTEL

SPA &
wELLnESS
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Sozopol

Mestečko, ktoré sa rozkladá na úzkom poloostrove vulkanické-
ho  pôvodu  asi  35  km  južne  od  Burgasu.  Založené  bolo  okolo 
roku 610 p.n.l. ako grécka kolónia a jeho pôvodný názov je Apol-
lonia Pontica. Pôsobil tu filozof Anaximandros. Stará časť mes-
ta bola vyhlásená roku 1970 UNESCOm za historicky chrá-
nenú oblasť. Mesto bolo významným prístavom tejto oblasti. 
Dodnes sú tu významné pamiatky pripomínajúce helénsku éru 
a žije  tu významná grécka komunita. Drevené fasády útulných 
domčekov v úzkych uličkách, figovníky v záhradách za kamen-
nými stenami, domáce viniče v každom dome, malebné zákutia 
a umelci vystavujúci na ulici  svoje diela dotvárajú zvláštny ko-
lorit tohto zaujímavého mestečka. Z historických pamiatok mô-
žete v archeologickom múzeu v Sozopole obdivovať najkrajšiu 

bulharskú zbierku gréckych kamenných váz, Kostol sv. Bohoro-
dičky  alebo obrazy  v  umeleckej  galérii. Sozopol je držiteľom 
medzinárodného ocenenia Modrá vlajka za čistotu prírod-
ného prostredia. Bývalé rybárske mestečko má dve pláže 
s jemným pieskom a je rozdelené na dve časti – staré mesto 
(leží na polostrove), ktoré je oddelené od nového mesta prí-
rodným parkom a niekoľkými historicky vzácnymi kostol-
mi. V letovisku sú bohaté možnosti športového vyžitia a nájde-
te tu i množstvo podnikov, barov s diskotékami, reštaurácií a ob-
chodíkov. Romantiku večerných prechádzok a posedení v  štý-
lových kaviarničkách nad morom tu strieda zábava v niektorom 
z množstva barov a diskoték, ktoré sú umiestnené mimo ubyto-
vacích kapacít. Transfer z letiskatrvá asi 25 min.

1. hotel Parnass
2. hotel Green Life Beach Resort
3. penzión Rishly
4. hotel  Laguna Beach
5. hotel Kalithea
6. penzión Kompas
7. hotel Antares
8. penziónTime Out
9. hotel Fani
10.  hotel Martinez
11.  hotel Blue Orange
12.  hotel Selena
13. hotel Morska Zvezda

1

11

12

13

10

4

8
9

5

2

7

6 3
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Hotel greeN life beAch resort 
Štýlový rezort Green Life Beach 
Resort v Sozopole sa nachádza na 
malebnej, širokej pláže Kavatsite. 
Názov pláže v preklade znamená 
topoľ, ktorých aleja sa nachádza 
v blízkosti. Pláž Vás určite očarí 
svojím jemným zlatistým pieskom. 
Tým, že hotel sa nachádza v zálive, 
je možné si užiť si na jeho južnom 
konci šnorchlovanie. Rezort je od 
historického centra vzdialený len 
3 km. Do mestečka Sozopol Vás 
odvezie aj turistický vláčik. Green 
Life Resort je určite ideálne miesto 
na strávenie pokojnej dovolenky 
v prekrásnom prostredí unikátnej 
pláže Kavatsite.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, terasa s krásnym 
výhľadom, WiFi v lobby bare, 
vonkajšie bazény, bary pri bazéne, 
detský bazén, detské ihrisko, mul-
tifunkčné športové ihriská, fitnes, 
parkovisko, bar na pláži, trezor, 
zmenáreň, stolný tenis, biliard, 
šach, volejbal, masáže, športová, 
jazykové a vzdelávacie aktivity, 
vodné športy, detská postieľka na 
vyžiadanie, slnečníky a ležadlá pri 

bazéne.
Ubytovanie: štandardné klimatizo-
vané 2-lôžkové štúdiá s možnosťou 
1-2 prísteliek a luxusne zariadené
apartmány s kuchynským kútom a
jedálňou pre max. 4+2 osôb, kú-
peľňa (sprcha alebo vaňa, WC),
SAT--TV, telefón, minichladnička,
balkón alebo terasa.

Stravovanie: hotel sa ponúka s 
raňajkami.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: luxusný 
hotelový komplex Green Life Beach 
Resort je vhodný najmä pre rodiny 
s deťmi, ktoré chcú stráviť dovo-
lenku v krásnom prostredí a v blíz-
kosti pláže. Pre klientov hotela je 
zabezpečený vláčik do historického 
mesta Sozopol. Je to ideálne mie-
sto pre oddych. Pláž Kavatsite pos-
kytuje množstvo vodných športov, 
a na svoje si prídu aj milovníci 
šnorchlovania. Určite Vás nadchne 
krásny pohľad na skupinku delfínov 
či už pri západe slnka, alebo jeho 
východe, ktorých je možno v tejto 
časti pozorovať.

rOdinnÝ
hOTEL

ObľúbEnÝ
hOTEL
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Hotel MARTINEZ 
Zrekonštruovaný hotel sa na-
chádza priamo na pláži v pre-
krásnom historickom stredisku 
Sozopol. Hotel ponúka svojim 
klientom komfortné, pohodlné 
ubytovanie a širokú škálu prak-
tických moderných vymoženos-
tí. Je zasadený do krásnej zele-
ne a patrí k najkvalitnejším ho-
telom Sozopolu.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, bar, terasa, vnú-
torný, vonkajší a detský bazén, 
detský kútik, fitness centrum, 
WiFi. Za poplatok: biliard, stolný 
tenis, minigolf, sauna a masáže, 
práčovňa a žehlenie. 
Ubytovanie: komfortné izby, 
ktoré sú vybavené manželskou 
posteľou. Ubytovacie jednotky 
disponujú klimatizáciou, TV s plo-
chou obrazovkou a telefónom. 
Kúpeľňa je vybavená sprcho-
vacím kútom alebo vaňou, su-
šičom vlasov a bezplatnými toa-
letnými potrebami a uterákmi. 
Stravovanie: hotel sa ponúka s 
ALL INCLUSIVE
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: Klienti 
hotela Martinez si užijú príjemnú 
atmosféru nielen samotného ho-
tela, ale tiež strediska, pretože 
Sozopol je zárukou krásnych pláží 
a histórie. Hostia určite ocenia 
kvalitné služby a ochotný per-
sonál. Budova hotela Martinez je 
obklopená záhradami a palmami, 

čo vytvára pokojné prostredie, 
ktoré je zárukou oddychu a re-
laxu.

nÁš TiP
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Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, nealkoholické a al-
koholické nápoje miestnej výroby. 
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: Či už hľadáte 
relax mysle, tela a ducha, alebo 
aktívnu dovolenku s pestrou 
ponukou plážových vodných špo-
rtov ‒ Laguna Beach je to pravé 
miesto pre Vás. Hotel je situ-ovaný 
blízko zátoky pozvoľne zvažujúcou 
sa do mora, k dispozícii sú tiež 
vodné skútre, windsurfing, kite-
surfing, či vodné lyžovanie. Čarov-
ný Sozopol je obľúbeným letovis-
kom s krásnymi historickými pa-
miatkmi, reštauráciami a kaviar-
ničkami. Personál hotel Laguna 
Beach dbá na detaily, čo spolu s 
pestrými službami zaručí príjemne 
strávenú letnú dovolenku.

Moderný hotel  disponuje výbor-
nou polohou, ale aj pestrými a 
kvalitnými službami. Nachádza sa 
uprostred zelene v pokojnej loka-
lite, čo podčiarkuje pocit relaxu a 
pohody. Nádherná piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mo-
ra sa nachádza len 50 metrov od 
hotela. Do historickej časti Sozo-
polu, vzdialenej 4 kilometre, sa 
môžete odviesť autobusom. 
Vybavenie:  Hosťom je k dispozícii 
24-hodinová recepcia, výťah, Wi-Fi
zadarmo v spoločných priestoroch,
lobby bar, 2 reštaurácie, bar pri
bazéne, vonkajší bazén s bazénom
pre deti, krytý bazén, detské ihrisko
a herňa, animácie, 2 tenisové kurty,
stolný tenis, šípky, posilňovňa,
trezor za poplatok. Vo wellness
centre rezortu Laguna Beach náj-
dete sauny, bazény, vírivku, môžete 
si tu tiež objednať masáže a koz-
metické procedúry. Ležadlá a 
slnečníky na pláži za poplatok, vod-
né športy za poplatok.
Ubytovanie: pohodlné a vkusne 
zariadené izby s balkónom. K 
dispozícii sú nie len dvojlôžkové iz-
by, ale aj izby s možnosťou prístelky 
a rodinné izby 2+2. Ubytovacie 
jednotky hotela Laguna Beach sú 
vybavené káblovou TV, telefónom, 
klimatizáciou, WC a kúpeľňou so 
sušičom vlasov a toaletnými po-
trebami k dispozícii.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE

Hotel LAGUNA BEACH 

nÁš TiP
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Hotel morsKA ZVeZdA 
Menší 3-hviezdičkový hotel má 
veľmi výhodnú polohu v centrálnej 
časti historického mesta Sozopol, 
ideálny na prechádzky a pozná-
vanie, a zároveň sa nachádza cca 
150 metrov od pláže s pozvoľným 
vstupom do mora.

Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, snack bar, reštaurácia, garáž, 
parkovisko, izbový servis.
Ubytovanie: Hotel ponúka uby-
tovanie v dvojlôžkových izbách 
s možnosťou jednej prístelky. Vy-
bavenie izieb : telefón, chladnička, 
SAT-TV, kúpeľňa (sprcha, WC), 
balkón.
Stravovanie: Hotel ponúka raňajky 
formou švédskych stolov
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: Nový, 
priestranný hotel s krásnym vý-
hľadom je situovaný v príjemnej 
lokalite s kvalitnými službami 
a personálom. Ponúka pohodlie 
a odpočinok pre menej náročných 
klientov.

nOVinKA

ObľúbEnÝ
hOTEL
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Hotel KAlitheA 
Príjemný moderne zariadený ho-
tel, ktorý očarí každého nielen 
svojou polohou. Ponúka krásny 
výhľad z hotela na Čierne more 
a Sozopolský záliv (čo má aj v ná-
zve „Kalithea“ – krásny výhľad) 
a taktiež výbornú bulharskú 
kuchyňu. Hotel sa nachádza 
len 12 minút od pláže a centra 
mesta.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, reštaurácia s veľkou 
terasou s výhľadom na more, WiFi 
v celom hoteli zdarma, masáže, 
knižnica, detské ihrisko, práčovňa, 
úschovňa batožín, požičovňa áut 
a bicyklov, trezor za poplatok, 
bezplatné parkovanie, kyvadlová 
doprava za poplatok.
Ubytovanie: štandardné kli-
matizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), SAT-TV, 
telefón, minichladnička, balkón 
s výhľadom na more, WiFi, detská 
postieľka zdarma. Možnosť ubyto-
vania v apartmáne a štúdiu 2+2/ 
3+0.

Stravovanie: hotel sa ponúka s 
raňajkami  
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ****: príjemný 
hotel s krásnym a komfortným 
ubytovaním s nádychom luxusu 
mierne na kopci ponúka svojim 
klientom nádherný výhľad na 
more, na starú časť Sozopolu, 
prístav, či ostrov Sv. Ivana. V okolí 
hotela nájdete množstvo ná-
kupných možností či nočného 
vyžitia. Hotel je vhodný pre všetky 
vekové kategórie na strávenie 
nezabudnuteľnej dovolenky plnej 
zážitkov.

ObľúbEnÝ
hOTEL

ZONE
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Penzión KompAs 

Penzión rishly 

Moderný penzión s ochotným 
a príjemným personálom sa na-
chádza cca 100 m od piesočnatej 
pláže.
Ubytovanie: priestranné, pekne 
zariadené 2-lôžkové izby s mož-

nosťou 1 prístelky, kúpeľňa (sprcha, 
WC), SAT-TV, minichladnička, 
balkón, ventilátor. Za doplatok 
možnosť objednania štúdia 2+2.
Stravovanie: bez stravy, za do-
platok možnosť doobjednania 

raňajok (v penzióne Morská 
Hviezda).
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: penzión 
s výbornou polohou, ktorý posky-
tuje kvalitné ubytovanie.

Klimatizovaný rodinný penzión sa 
nachádza oproti penziónu Rishly, 
s výbornou polohou, len 100 m od 
piesočnatej pláže.
Vybavenie: recepcia, WiFi, zá-
hradné posedenie.

Ubytovanie: v 2-lôžkových izbách 
s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha, WC), SAT-TV, minichlad-
nička, balkón. Za doplatok klimati-
zácia.
Stravovanie: bez stravy, za dopla-

tok možnosť doobjednania raňajok 
(v penzióne Morská Hviezda).
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie:***: obľúbený 
penzión v mestečku Sozopol má 
výbornú polohu.

rOdinnÝ
PEnZiÓn

rOdinnÝ
PEnZiÓn

ZONE
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Penzión fANi 

Penzión Fani sa nachádza v obľú-
benom letovisku Sozopol, ktoré je 
známe svojou históriou a bohatým 
kultúrnym životom. Je situovaný 
v jeho novej časti len 250 m od 
brehu Čierneho mora. Tento útulný 
menší penzión s domácou atmosfé-
rou ponúka komfortné ubytovanie 
v blízkosti obchodov, reštaurácií 
a kaviarní.
Vybavenie: recepcia, reštaurácia, 
kaviareň, bar, Wifi na recepcii, 
úschovňa batožín, trezor, malý ob-
chodík pod hotelom, vodné športy 
na pláži.

Ubytovanie: š tandardne zariadene 
2-lôžkové izby s možnosťou 1
prístelky, klimatizácia za poplatok, 
kúpeľňa (sprcha, WC), SAT-TV, chlad-
nička, balkón, sušiak na bielizeň. Za
doplatok možnosť objednania
apartmánu 3+1.
Stravovanie: hotel sa ponúka bez
stravy, s raňajkami alebo pol-
penziou.
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: príjemné
prostredie, pozorný a priateľský prí-
stup personálu zaručia pohodovú a
relaxačnú dovolenku plnú zážitkov.

rOdinnÝ
PEnZiÓn
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Klubový komplex Djuni

Známe  luxusné  stredisko  Djuni  má  pokojnú  romantickú  atmosféru  a  je  unikátnym  príkladom  harmónie  veľmi  jemnej  architektúry 
a  komfortu. Pláže v Djuni tvoria veľké množstvá dún, ktoré sú 4,5 km dlhé a v priemere 100 m široké. Stredisko  je postavené 
na  svahoch okolo malej  romantickej  zátoky Alepu. Neďaleko Djuni  sa nachádza  lagúna a bažina Alepou,  ktorá  je  veľmi vyhľadávaná 
turistami aj rybármi. Táto prírodná rezervácia je prirodzeným útočiskom sťahovavých vtákov. V stredisku sa nachádzajú štýlové reštaurácie 
s národnou aj medzinárodnou kuchyňou.

HOLIDAY VILLAGE

MARINA BEACH

PELICAN HOTEL

HOTEL
BELLEVILLE

PLÁŽOVÝ
SET

AQUAPArK
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Luxusný hotel je súčasťou exklu-
zívneho rezortu Djuni Royal Resort 
neďaleko mesta Sozopol. Situovaný je 
priamo na nádhernej piesočnatej pláži 
a je obklopený krásnou prírodou.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia s terasou 
a panoramatickým výhľadom na re-
zort, 2 á la carte reštaurácie (talianská, 
bulharská), lobby bar, snack bar, 4 ba-
zény, 2 relaxačné bazény, vnútorný 
bazén, detský bazén, SPA centrum, 
vodný aerobik, 10 tenisových kurtov, 
stolný tenis, vodné pólo, plážový 
volejbal, boccia, plážový futbal, šípky, 
lukostreľba, amfiteáter, animácie 
a večerné show, diskotéka, plážové 
párty, detský klub, minidisko, detské 
ihrisko, lekár, kaderníctvo, fitnes, 
požičovňa áut, vodné športy na pláži, 
minigolf, lekcie tenisu, osvetlenie 
kurtu a rakety, minimarket, obcho-
díky. Hotel ponúka na pláži ležadlá 
a slnečník zadarmo, počet ležadiel 
a slnečníkov je obmedzený. Na jednu 
izbu klienti dostanú 2 ležadlá a slneč-
ník podľa možností. Plážové osušky 
za depozit. WiFi pripojenie v areáli 
hotela je za poplatok.

Ubytovanie: elegantne zariadené 
centrálne klimatizované 2- lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, minibar, telefón, SAT-TV, trezor 
(za poplatok), balkón alebo terasa. Za 
príplatok možnosť objednania Junior 
Suity 2+2.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov, neskoré raňajky, neskoré 
večere, káva, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. V rámci areálu 
Djuni Royal Resort: reštaurácie: talian-
ská, bulharská, 2 vonkajšie bazény, 
10 tenisových kurtov, stolný tenis, 
šípky, boccia, fitnes, sauna, jacuzzi, 
animačné programy, amfiteáter, 
diskotéka. Presný popis služieb ALL 
INCLUSIVE na recepcii hotela. 
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: ******: miesto, kde 
sa určite radi vrátite kvôli krásnemu 
prostrediu a pestrej palete kvalitných 
služieb. Hotel je vhodný pre všetky 
vekové kategórie a odporúčame ho 
aj pre tých najnáročnejších klientov. 
Zároveň je ideálnym miestom pre 
pohodovú rodinnú dovolenku.

Hotel mAriNA royAl pAlAce 

SPA &
wELLnESS

PLÁŽOVÝ
SET
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Hotel Marina Beach sa nachádza 
len pár krokov od krásnej zátoky 
s jemným pieskom. Od mesta Sozo-
pol je vzdialený 6 km. Medzi Djuni 
a Sozopolom jazdí počas sezóny 
turistický vláčik. Moderný hotel 
Marina Beach je súčasťou luxus-
ného komplexu Djuni Royal Resort.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, tematické 
reštaurácie, niekoľko barov (snack 
bar, lobby bar, sky bar), obchody 
a supermarkety, konferenčná miest-
nosť, hotel ponúka na pláži ležadlá 
a slnečník zadarmo, počet ležadiel 
a slnečníkov je obmedzený. Na jednu 
izbu klienti dostanú 2 ležadlá a slneč-
ník podľa možností, WiFi, vonkajší 
bazén, detský bazén s integrovaným 

toboganom, amfiteáter, fitnes, SPA 
centrum, detský klub, detské ihrisko, 
tenisové kurty, parkovisko. 
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky, 
telefón, minibar, SAT-TV, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, balkón alebo terasa. Za do-
platok možnosť objednania Junior 
Suity 2+2. Za poplatok: trezor. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov, neskoré raňajky, 
neskoré večere, káva, miestne ne-
alkoholické a alkoholické nápoje. 
V rámci areálu Djuni Royal Resort: 
reštaurácie: talianska, bulharská, 
vonkajšie bazény, 10 tenisových kur-
tov, stolný tenis, šípky, boccia, fitnes, 
sauna, jacuzzi, animačné programy, 
amfiteáter, diskotéka. Presný popis 
služieb ALL INCLUSIVE na recepcii 
hotela.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: Marina 
Beach odporúčame aj tým najná-
ročnejším klientom pre svoju atmo-
sféru a množstvo zábavného vyžitia. 
Vhodný aj pre rodiny s deťmi.

Hotel mAriNA beAch 

ObľúbEnÝ
hOTEL

ZONE

PLÁŽOVÝ
SET
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Hotel Belleville sa nachádza v mier-
nom svahu. Z izieb je prekrásny 
panoramatický výhľad na okolité 
more a záliv. Na pláž, ktorá je 
vzdialená len 150 m, sa dostanete 
podchodom.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia Sozopol, 
bulharská reštaurácia, á la carte 
reštaurácia „Milaneze“ s terasou, 
lobby bar, denný bar, bar pri ba-
zéne, vonkajší bazén, detský bazén, 

detský kútik, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník podľa možností, 
zmenáreň, konferenčná miestnosť, 
obchody, parkovisko.
Ubytovanie: Ubytovanie: klimati-
zované, priestranné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, telefón, SAT-TV, chladnička, 

balkón. Za doplatok možnosť ob-
jednania Suity 2+2. Za poplatok: 
trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov, neskoré raňajky, 
neskoré večere, káva, miestne ne-
alkoholické a alkoholické nápoje. 
V rámci areálu Djuni Royal Resort: 
reštaurácie: Talianska, Bulharská, 
2 vonkajšie bazény, 10 tenisových 
kurtov, stolný tenis, šípky, boccia, 

fitnes, sauna, jacuzzi, animačné 
programy, amfiteáter, diskotéka. 
Presný rozpis služieb ALL INCLU-
SIVE na recepcii hotela.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: hotel je 
vhodný pre všetky vekové kategó-
rie ako aj pre rodiny s deťmi. Hotel 
odporúčame náročným klientom, 
ktorí chcú stráviť svoju dovolenku 
mimo rušného centra v komfort-
nom luxusnom prostredí.

Hotel je súčasťou komplexu Djuni 
Royal Resort a je postavený v štýle 
pripomínajúcom tradičné bulharské 
kláštory. Pelican leží v profesionálne 
udržiavanej rozľahlej záhrade a od 
širokej piesočnatej pláže je vzdia-
lený cca 300 m.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia „Burgas“ s te-
rasou, niekoľko á la carte reštaurácií, 
lobby bar, denný bar, vonkajší bazén, 

detský bazén, bar pri bazéne, detský 
kútik, obchody, zmenáreň, konfe-
renčná miestnosť, hotel ponúka na 
pláži ležadlá a slnečník zadarmo, 
počet ležadiel a slnečníkov je obme-
dzený. Na jednu izbu klienti dostanú 
2 ležadlá a slnečník podľa možností.
Ubytovanie: priestranné, klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky, kúpeľňa (vaňa, WC), sušič 
na vlasy, telefón, SAT-TV, minibar, 

balkón. Za doplatok možnosť ob-
jednania Junior Suity pre 2+2. Za 
poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov, neskoré raňajky, 
neskoré večere, káva, miestne ne-
alkoholické a alkoholické nápoje. 
V rámci areálu Djuni Royal Resort: 
reštaurácie: talianska, bulharská, 2 
vonkajšie bazény, 10 tenisových kur-

tov, stolný tenis, šípky, boccia, fitnes, 
sauna, jacuzzi, animačné programy, 
amfiteáter, diskotéka. Presný popis 
služieb ALL INCLUSIVE na recepcii 
hotela.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: hotel v 
nádhernom architektonickom štýle 
Vás uchváti nielen svojou polohou, 
ale tiež vysokou kvalitou služieb, je 
vhodný pre náročnejších klientov.

Hotel pelicAN

Hotel belleVille 

nÁš TiP

PLÁŽOVÝ
SET

PLÁŽOVÝ
SET
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Primorsko

1. hotel Plamena Palace
2. hotel Siena Palace
3. hotel Penelope 
4. hotel Julia
5. hotel Orios
6. hotel Perla Sun Park
7. hotel Perla Beach Holyday Club
8. hotel Perla Luxury
9. hotel Perla Gold
10. hotel Perla Royal

1

2

6

7

4
5

3
9

8

10

Jedno z najznámejších a najvyhľadávanejších prímorských letovísk 
južného pobrežia, vzdialené 50 km od Burgasu. Dnešné mestečko 
vzniklo z rybárskej osady a v súčasnosti je charakteristické svojou 
príjemnou  originálnou  atmosférou,  ktorú  vytvárajú  štýlové 
reštaurácie,  útulné  kaviarničky,  vinárničky,  čisté  more  s  dvomi 
nádhernými  plážami  s  jemným  pieskom.  Letovisko  ponúka 
zaujímavé  možnosti  výletov  do  okolia  napr.  do  neďalekého 
starodávneho Sozopolu, či romantickú plavbu po rieke Ropotamo, 
ktorá  je  i  jedinečnou  prírodnou  rezerváciou.  Primorsko je 
držiteľom medzinárodného ocenenia Modrá vlajka za 

čistotu prírodného prostredia. Klienti majú na výber z dvoch 
čarokrásnych pláží severnej a južnej, kde majú možnosť 
vybrať si zo širokej ponuky vodných športov.  V  letovisku  sa 
nachádza veľké množstvo diskoték, barov a pouličných zabávačov. 
Populárnymi sa stali v letovisku aj organizované miestne 
potápačské kurzy vedené profesionálnymi inštruktormi. 
Primorsko  ponúka  veľké  množstvo  reštaurácií  s  národnou  aj 
medzinárodnou  kuchyňou.  Snažia  sa  tu  prispôsobiť  turizmu, 
preto  jedálne  lístky  nájdete  aj  v  slovenskom  alebo  v  českom 
jazyku. Transfer z letiska trvá cca 1 hodinu.
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Hotel perlA luxury
Luxusný päťhviezdičkový komplex 
Perla Luxury sa nachádza v jednom 
z najobľúbenších letovísk bulhar-
ského pobrežia – Primorsko. Od 
samotného centra tohto mesta sa 
nachádza len 200 m, nájdete tu 
množstvo barov, miestnych reštau-
rácií, ale aj širokú škálu zábavných či 
nákupných možností. Na nádhernú 
piesočnatú pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora sa dostanete len pre-
chodom cez miestnu komunikáciu.
Vybavenie: vstupná hala, recepcia, 
lobby bar, bar pri bazéne, WiFi pripo-
jenie na internet, hlavná reštaurácia, 
vonkajší bazén (ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma, na pláži za poplatok), 
detský bazén, šmýkačky, animáčné 
programy, detské ihrisko, detský klub, 
tenis, stolný tenis, čistiareň, práčovňa, 
požičovňa bicyklov, požičovňa áut, 
aquapark (500 m od hotela)
Ubytovanie: priestranné vkusne za-
riadené 2- lôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek, klimatizácia, WiFi pri-
pojenie na internet, kúpeľňa s vlast-
ným sociálnym zariadením, sušič na 
vlasy, SAT- TV, minibar, trezor, balkón 
alebo terasa

Stravovanie: ALL INCLUSIVE raňajky, 
obedy a večere podávané formou 
bufetu, Počas dňa ľahké občerstvenie 
čaj, káva, pečivo a zmrzlina, neobme-
dzené množstvo rozlievaných nealko-
holických a vybraných alkoholických 
nápojov miestnej výroby. Presný 
popis all inclusive dostanú klienti 
v hoteli pri ubytovaní.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: obľúbený 
hotel Perla Luxury vytvára vďaka 
svojej polohe v blízkosti pláže a aqu-
aparku plnom šmýkačiek, tobogánov 
a rôznych iných vodných atrakcií 
ideálne podmienky na strávenie do-
konalej rodinnej dovolenky. Vysoko 
kvalifikovaný personál, špičkové hote-
lové služby a chutné jedlo ocenia aj tí 
najnáročnejší klienti.

ZONE

nÁš TiP
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Hotel perlA royAl 
Luxusný 5* hotel z kvalitnej hotelovej 
siete Perla. Od krásnej piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora 
je vzdialený iba 50 m cez rieku. Na 
pláž sa dostanete loďkou alebo cez 
most. Nákupné možnosti, ako aj bo-
hatý nočný život či bary a reštaurácie 
nájdete iba pár metrov od hotela.
Vybavenie: 24-hod. vstupná hala 
s recepciou, hlavná reštaurácia 
s vonkajšou terasou, lobby bar s WiFi, 
výťah, 3 vonkajšie bazény, vnútorný 
bazén za poplatok, bar pri bazéne, sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, 
osušky za depozit, detský bazén, det-
ský kútik, detský klub, záhrada, kavia-
reň, konferenčná miestnosť, stolný 
tenis, šípky, basketbal, volejbal, ani-
mačné programy. Za poplatok: tenis, 

trezor, zmenáreň, sauna, masáže, 
turecké kúpele, čistiareň a práčovňa, 
vodné športy na pláži, prenájom áut 
a bicyklov.
Ubytovanie: luxusne zariadené štan-
dardné 2-lôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek, klimatizácia, kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC, sušič 
na vlasy, minibar, LCD-TV, telefón, 
balkón, WiFi za poplatok, trezor za 
poplatok (6LV/deň). Detská postieľka 
na vyžiadanie zdarma. Možnosť uby-
tovania v 2 apartmánoch. Väčšina 
izieb má výhľad na more.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie počas dňa, miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje. 
Presný opis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli po príchode na recepcii. 
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: Hotel Perla 
Royal je ako stvorený pre dovolenku 
plnú luxusu a oddychu, ktorú ocení 
hlavne náročná klientela. Vďaka 
svojím službám si tu prídu na svoje aj 
rodiny s deťmi. Odporúčame všet-
kým vekovým kategóriám.

nÁš TiP

ZONE
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Hotel perlA gold
Vynikajúci päťhviezdičkový hotel 
Perla Gold sa nachádza v severnej 
časti obľúbeného letoviska Primor-
sko s množstvom barov, obchodíkov 
a reštaurácii, ktoré nájdete v blíz-
kosti hotela. Nachádza sa pri nád-
hernej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora a neďaleko 
samotného centra mesta
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
reštaurácie, snack bar, lobby bar, bar pri 
bazéne, bazén, detský bazén, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zadarmo, volej-
bal, šípky, stolný tenis, WiFi pripojenie 
na internet. Za poplatok: tenis, sauna, 
masáže, miniklub, detské ihrisko, šmý-
kalka, vodné športy na pláži, parkovisko.
Ubytovanie: klimatizované 2 lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek, kú-
peľňa so sprchovacím kútom alebo 
vaňou, WC, sušič na vlasy, telefón, sa-
telitná TV, WiFi pripojenie na internet, 
minibar, balkón. Detská postieľka na 
vyžiadanie. Za poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. Presný opis ALL 

INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: vyhľadávaný 
hotel s kvalitnými službami v kom-
binácii s výbornou polohou priamo 
pri pláži a v blízkosti centra mesta je 
ideálnou voľbou pre stráve-nie 
jedinečnej dovolenky. Odporú-čame 
všetkým vekovým kategóriam a 
najmä tým, ktorý hľadajú rušnejšie 
stredisko a komfort zároveň.

nÁš TiP

nOVinKA

ZONE
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Hotel perlA suN pArK 
Klientmi vyhľadávaný rodinný hotel sa 
nachádza v pokojnej južnej časti Pri-
morska. Od širokej piesočnatej pláže 
ho oddeľuje len známa horská Diabol-
ská rieka, cez ktorú premáva loďka. Na 
pláž sa dostanete aj cez most – 100 m 
od hotela. V okolí hotela nájdete aj ná-
kupné možností či reštaurácie a bary. 
Aquapark vzdialené len 2km od hotela.
Vybavenie: 24-hod. vstupná hala 
s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar s WiFi, výťah, vonkajší bazén, bar 
pri bazéne, detský bazén, panorama-
tický bar s terasou na streche hotela, 
vonkajšia terasa, detský kútik, detský 
klub, aerobik, vodné pólo, stolný te-
nis, šípky, biliard, animačné programy, 
konferenčná miestnosť. Za poplatok: 
trezor, zmenáreň, SPA centrum, čistia-

reň a práčovňa, parkovisko, 4 tenisové 
kurty- hodina zadarmo, fitnes cen-
trum, multifunkčné ihrisko - vzdialené 
250 m od hotela, vodné športy na 
pláži, prenájom áut a bicyklov. 
Ubytovanie: klimatizované a moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky, kúpeľňa (sprcha alebo 
vaňa, WC), sušič na vlasy, minibar, 
LCD-TV, chladnička, telefón, balkón 
(vždy aspoň bočný výhľad na more), 
WiFi za poplatok, trezor za poplatok. 
Za doplatok možnosť objednania 
rodinných izieb 4+2. Detská postieľka 
na vyžiadanie zdarma. Hotel ponúka aj 
izby pre hendikepovaných. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. Presný opis ALL 
INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: hotel je 
vhodný pre náročných klientov, ktorí 
uprednostňujú kvalitné služby ubyto-
vacích zariadení, príjemnú a pokojnú 
atmosféru a profesionálny prístup 
personálu.

nÁš TiP

ZONE
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Hotel plAmeNA pAlAce 

ObľúbEnÝ
hOTEL

rOdinnÝ
hOTEL

Obľúbený hotel sa nachádza v se-
vernej časti Primorska, pohodlnou 
prechádzkou sa dostanete na pláž 
za cca 5 min.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, reštaurácia s vonkajšou 
terasou, lobby bar s WiFi, barbeque, 
vonkajší bazén s jacuzzi, bar pri ba-
zéne, detský bazén so šmykľavkou, 
detský klub, detské ihrisko, detská 
postieľka, fitnes. Za poplatok: 
trezor, zmenáreň, SPA centrum, 
biliard, stolný tenis, minigolf, kon-
ferenčná miestnosť.
Ubytovanie: klimatizované a mo-
derne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, minibar, SAT-TV, telefón, WiFi, 
balkón. K dispozícii sú aj izby pre 
hendikepovaných.
Stravovanie: hotel sa ponúka s ra-
ňajkami alebo s polpenziou. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: hotel 
Plamena Palace vzhľadom na svoje 
vybavenie, poskytované služby 
a kvalitu ubytovania, patrí k najlep-

ším hotelom v Primorsku. Nachádza 
sa v pokojnejšej časti letoviska. Je 
vhodný pre všetky vekové kategó-
rie.
NÁŠ TIP!

ZONE



76

Bulharsko I Primorsko

Bu
lh

ar
sk

o

on-line rezervácie www.solvex.sk

Hotel otvorený v roku 2016 v obľú-
benom stredisku Primorsko, Vás za-
ujme svojím elegantným vzhľadom 
a vkusne zariadeným nábytkom. 
Hotel je vzdialený cca 150 m od 
krásnej piesočnatej pláže. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, WiFi, reštaurácia so záhradou, 
lobby bar, vonkajší bazén s detskou 
časťou. Za poplatok: SPA centrum, 
fitnes, parkovisko, kaderníctvo. 
Ubytovanie: veľmi elegantne zaria-
dené klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, SAT-TV, mini chladnička, 
balkón.
Stravovanie: hotel sa ponúka s ra-
ňajkami alebo s polpenziou. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: *****: hotel 
vďaka výhodnej polohe v blízkosti 
centra ako aj pláže je výbornou 
voľbou na strávenie dní oddychu a 
relaxu. 
NÁŠ TIP!

Hotel sieNA pAlAce 

rOdinnÝ
hOTEL

ObľúbEnÝ
hOTEL

ZONE
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2 dETi 
ZAdArmO

Mimoriadne obľúbený, rekonštru-
ovaný rodinný hotel sa nachádza 
v obľúbenom stredisku Primorsko 
len 5 minút pešou chôdzou od krás-
nej piesočnatej pláže.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, vonkajší bazén, 
bar pri bazéne, lobby bar s WiFi, 
trezor na recepci za poplatok. 
V tomto hotely sa nachádza Klub 
Solvex, slovensky alebo česky 
hovoriaci animátori sú k dispozícii 
celý deň nielen pre dospelých ale 
aj pre deti.
Ubytovanie: klimatizované, prie- 
stranné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou až 3 prísteliek sú vybavené 
kúpeľnou (sprcha alebo vaňa, WC), 
sušičom na vlasy, mini chladničkou, 

SAT-TV, balkónom, WiFi. 
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ****: hotel so 
službami All Inclusive v príťažlivom 
letovisku je správnou voľbou pre 
každého klienta. Obľúbený hotel. 
NÁŠ TIP!

Hotel orios 

ObľúbEnÝ
hOTEL

rOdinnÝ
hOTEL

ZONE

PLÁŽOVÝ
SET
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Obľúbený, moderne zariadený ho-
tel s nádherným panoramatickým 
výhľadom na more, sa nachádza cca 
70 m od severnej pláže. V blízkosti je 
i centrum Primorska.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, WiFi, zmenáreň, reštaurácia, 
bar, barbeque, novovybudovaný 
bazén.
Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
s krásnym výhľadom na záliv, SAT-
-TV, klimatizácia, minibar, telefón,
WiFi, kúpeľňa (sprcha, WC), balkón,
detská postieľka zdarma. Niekoľko
izieb sa nachádza na prízemí.
Stravovanie: hotel sa ponúka s ra-
ňajkami alebo s polpenziou (vrá-
tane nápojov k večeri).

Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: moderne 
zariadený hotel je určený pre všetky 
vekové kategórie. Ponúka ideálnu 
dovolenku blízko mora a centra 
letoviska s rôznymi možnosťami 
zábavy. 
NÁŠ TIP!

Hotel peNelope 

ObľúbEnÝ
hOTEL

nÁš TiP

ZONE
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Obľúbený hotel Julia sa nachádza 
cca 300 m od centra a 8 minút pešo 
od piesočnatej pláže. Je vzdialený 
pár minút chôdze od aquaparku.
Vybavenie: recepcia, WiFi, reštau-
rácia, záhradná reštaurácia s grilom. 
Do služieb hotela patrí využívanie 
bazéna vedľajšieho hotela
ZADARMO.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1-2 príste-
liek, kúpeľňa (sprcha, WC), varná 

kanvica, TV, minichladnička, balkón. 
Za doplatok možnosť objednania 
apartmánu 4+2.
Stravovanie: hotel sa ponúka s ra-
ňajkami alebo s polpenziou. 
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: rodinný 
hotel obľúbený mnohými stálymi 
klientmi, ktorí sa sem vracajú stráviť 
dovolenku v príjemnej atmosfére 
priateľského personálu. 
NÁŠ TIP!

Hotel JuliA 

ObľúbEnÝ
hOTEL

rOdinnÝ
hOTEL

nÁš TiP

ZONE
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Lozenec

Mestečko Lozenets nemá príliš dlhú históriu, pretože bolo 
založené až v roku 1924. Pôvodne rybárska dedinka sa dnes mení 
na stále populárnejšiu turistickú destináciu. Lozenets bol založení 
obyvateľmi dedinky Velika, ktorá sa nachádza vo vnútrozemí. 
Ľudia, ktorí sa chceli venovať rybolovu a chceli žiť pri mori sa tak 
začali sťahovať na pobrežie. Pôvodne sa mesto volalo Emberli a 
svoj názov malo odrody hrozna, ktorá je v tejto lokalite veľmi 
obľúbená. Historické pamiatky tu zastupuje kostol, ktorý bol 
postavený v 17. storočí.

Ak je niečoho v Lozenets veľa tak sú to pláže.  Pláž Oasis v južnej 
časti Lozenets je lemovaná niekoľkými luxusnými hotelmi, 
nachádza sa v blízkosti vilovej zóny. Zhruba 6 km od Lozenec leží 
mesto Carevo, ktoré má taktiež krásne pláže a keďže je vzdialené 
len 10 minút autom, mali by ste ich navštíviť. Piesočná pláž má 
ideálne podmienky na kúpanie a pokiaľ máte záujem o trochu 

adrenalínu, môže si vyskúšať viaceré vodné športy. Okrem 
centrálnej pláže tu nájdete ešte južnú pláž Nestinarky a severnú 
pláž Arpia pričom všetky vás očaria jemným pieskom a čistým 
morom.

Lozenets je ideálny pre ľudí, ktorí milujú pokoj a prírodu. Asi 18 km 
od Lozenets sa nachádza prírodná  rezervácia  Ropotamo.  
Ropotamo  je   rieka,  ktorá  je   zaujímavá   najmä   svojim  30m 
širokým ústím. Toto miesto je biotopom pre veľa rastlín, z ktorých 
asi 100 patrí k ohrozeným druhom v Bulharsku. Spodná časť 
rezervácie je turistami aj miestnymi obyvateľmi vyhľadávané kvôli 
vodným leknám v močiari Arkutino, hniezdeniu orliaka morského 
aj kamenným formáciám Levia hlava nad riekou. Práve táto 
lokalita je od roku 1940 vyhlásená za prírodnú rezerváciu a 
chránenú pamiatku.  Hodinu cesty sa nachádza Burgas, velké a pre 
turistov veľmi atraktívne mesto.
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Luxusný hotel otvorený v roku 2020 
nachádzajúci sa len 100 metrov od 
nádhernej piesočnatej pláže s poz-
voľným vstupom do mora. Doprajte 
si skutočne luxusný zážitok. Otvorte 
všetky svoje zmysly pre úplný relax v 
elegantnej atmosfére a užite si pr-
votriedny zákaznícky servis. Vďaka 
svojim inšpirujúcim východom a 
romantickým západom slnka, tichým 
uličkám a skvelým reštauráciám je 
Lozenec výbornou destináciou pre 
rodinnú, ale aj romantickú dovolen-
ku.
Vybavenie: Hosťom je k dispozícii 24-
hodinová recepcia, bezplatné Wi-Fi v 
spoločných priestoroch aj v izbách, 
hlavná reštaurácia, à la carte reštau-
rácia, lobby bar, bar pri bazéne, 
vonkajšie aj vnútorné zóny pre deti, 
animácie, vonkajší bazén. V luxusnom 
SPA centre rezortu Siena Premium 
Retreat nájdete saunu, parný kúpeľ, 
vírivku, môžete si tu tiež objednať 
masáže. Ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok.
Ubytovanie: elegantný interiér a 
pohodlie. K dispozícii sú okrem dvoj-
lôžkových izieb aj izby s možnosťou 
prístelky a izby s výhľadom na bazén 
iba pre dospelých. Všetky izby v hoteli 
Siena Premium Retreat sú vybavené 
TV s plochou obrazovkou, telefónom, 
kli-matizáciou, rýchlovarnou kanvicou 
spolu s kávovým a čajovým setom, mi-
nibarom, WC a kúpeľňou so sušičom 
vlasov a toaletnými potrebami k dis-
pozícii. Každá ubytovacia jednotka má 

balkón. 
Stravovanie:  RAŇAJKY, POLPENZIA
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: ******: Hotel Siena 
Premium Retreat sa nachádza v blíz-
kosti piesočnatej pláže a disponuje nie 
len výbornou polohou, ale aj pestrými 
a kvalitnými službami. Hotel je ide-
álnou voľbou pre najnáročnejších kli-
entov. Tento luxusný a moderný hotel 
zaručene splní to, čo od letnej do-
volenky plnej zážitkov očakávate. Ulič-
ky centra mestečka Lozenec sú v pešej 
dostupnosti.

Hotel SIENA PREMIUM RETREAT 

EXKLUZÍVNY
hOTEL
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SOZOPOL – prehliadka starodávneho mestečka 
s typickou balkánskou architektúrou. Romantické 
kúzlo mestečka sem každoročne láka mnoho 
umelcov a maliarov. Herodotes ho považoval za 
najkrajšie mestečko hneď po Aténach.

VARNA/DELFINÁRIUM – celodenný výlet auto-
karom s prehliadkou pamiatok rímskej a byzant-
skej ríše v prímorskom meste Varna a návštevou 
námorného múzea, morského akvária a pred-
stavenia v Delfináriu – nezabudnuteľný zážitok 
nielen pre deti, ale i pre dospelých.

Výlet ľodou-Piknik
Vyskúšajte si plavbu na skutočnej plachetnici 
ako praví morskí vlci. Čaká na Vás nezabudnu-
teľný výhľad na šíre more, rybolov, zber mušlí, 
kajaky, surfy a v neposlednom rade chutný obed.

BULHARSKÁ DEDINA (Slnečné pobrežie – BATA, 
Primorsko – Čiflika) – návšteva bulharskej de-
dinky v horách, kde sa môžete oboznámiť s bul-
harskými zvykmi, tradíciami, folklórnymi tancami 
i národnou kuchyňou a nápojmi. Folklórny 
program a súťaže pre dospelých i deti, nesti-
nársky tanec (po žeravom uhlí), neobmedzená 
konzumácia jedla a vína.

Romantická plavba
Romantická plavba pri západe slnka, počas 
ktorej si môžete vychutnať šampanské a čerstvé 
ovocie.

NESEBAR – výlet autobusom alebo loďou do 
historického mestečka, ktoré je chránenou 
pamiatkovou rezerváciou UNESCO. Zásluhu 
na neopakovateľnej atmosfére majú unikátne 
stavebné pamiatky, domčeky s typickou bal-
kánskou architektúrou, pouliční umelci, maliari 
a hudobníci, štýlové kaviarničky.

ISTANBUL – nezabudnuteľná návšteva do „brány 
orientu“. Prehliadka Modrej mešity, sultánskeho 
paláca Topkapi a Hipodromu, rímskej Cisterny 
a slávnej kresťanskej pamiatky Hagia Sofie. 
Možnosť nákupov v tureckom bazáre. Jednod-
ňový alebo dvojdňový výlet autokarom, spojený 
s ubytovaním, obedom a folklórnym progra-
mom – tureckými brušnými tanečnicami.

POTÁPANIE (Balčik –Šabľa, Primorsko, Kiten) – 
potápanie pre začiatočníkov i pokročilých pod 
dohľadom skúsených profesionálov, pod mor-
skou hladinou rezervácie Ropotamo, v Balčiku, 
Primorsku, Kitene.

ROPOTAMO – plavba loďou po rieke Ropotamo 
do úžasnej prírodnej rezervácie, s množstvom 
chráneného vtáctva, korytnačiek, zmijí a fareb-
ných rýb. Možnosť potápania a nahliadnutia 
do podmorského sveta v atraktívnom prostredí 
skalnatého pobrežia rezervácie Ropotamo.

Večerná plavba
Príjemná hodinová plavba s krásnym výhľadom 
či už na pobrežie Prímorska alebo na šíre more 
pre všetkých. Súčasťou plavby je šampanské.

Fakultatívne výlety

Pirátska plavba
Užite si neabudnuteľný zážitok ako piráti 
karibiku. Jedinečná poldňová plavba pirátskou 
loďou spolu s pirátmi, prestrelkou a hladaním 
pokladu. Súčasťou plavby je plávanie v zálive a 
občerstvenie.



Rodos

Podľa báje z gréckej mytológie sa Zeus po víťazstve nad Titánmi rozhodol rozdeliť Zem medzi Olympských 
bohov. Jediný na koho sa nedostalo bol boh slnka – Hélios, lebo v tej chvíli, keď sa Zem delila, putoval so  
bohov o súhlas, že mu bude pridelená zem, ktorá sa vynorí z mora. Akonáhle súhlasili, vynoril sa z modrého 
mora ostrov Rodos. Hélios ho ožiaril svojim jasom a spravil z neho najkrajší ostrov v Egejskom mori.
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GeoGrafia
Rodos je najväčší ostrov súostrovia Dodekanes a štvrtý najväčší z gréckych 
ostrovov. Dĺžka ostrova je 77 km a šírka 37 km. Patrí k ostrovnému mostu, 
ktorý spája Peloponéz cez Krétu s Malou Áziou, od ktorej je vzdialený 
18 km. Cez stred ostrova sa tiahne horský hrebeň s najväčším vrchom 
Atáviros (1215 m). Rodos oplýva bohatou faunou a flórou. V tomto 
ohľade je najväčšou zaujímavosťou ostrova tzv. Údolie motýľov, v ktorom 
sa v letných mesiacoch pária tisíce motýľov. Krajina sa postupne zvažuje 
k morskému brehu s množstvom krásnych pláží s priezračnou vodou. 
Ostrov je vyhľadávaný vďaka pôvabnej prírode, nevšedným plážam, ale 
aj zreštaurovaným stavbám z čias maltézskych rytierov. Východné pobrežie 
ostrova má piesočnaté a piesočnato – kamenisté pláže, ktoré sú vhodné 
pre vyznávačov kúpania, opaľovanie a pre rodiny s deťmi. Západné brehy 
si vyberajú skôr milovníci športov, najmä surfovania, pretože sú tu na to 
ideálne podmienky.

Hlavné mesto: rodos
rozloha: 1398 km2

Počet obyvateľov: 120 000

KlimaticKé PodmienKy
Grécky rok možno rozdeliť na tri ročné obdobia: čas zelene, kvitnutia 
a dozrievania od marca do júna; obdobie sucha od júna alebo júla 
po október a obdobie dažďov od októbra po marec alebo apríl. Priemerné 
teploty sa pohybujú od 30 – 33 oC a priemerná teplota vody je 19 – 25oC. 
Kombinácia subtropickej flóry, kopcovitého terénu, čistého mora a slnka 
na Rodose sú predpokladom úžasnej dovolenky. Od jarných mesiacov až 
do neskorej jesene sa tu striedajú nepretržité slnečné dni s vlhkými teplými 
večermi. Až 300 dní za rok je na tomto nádhernom ostrove slnečných.

Mesiac	 V	 VI	 VII	 VIII	 IX	 X
Vzduch	ºC	 22	 26	 32	 33	 29	 24
Voda	ºC	 20	 23	 26	 27	 25	 22

História
Rodos sa prezýva „Ostrov ruží“ alebo tiež „Ostrov slnka“. Podľa jedného 
mytologického príbehu ich ako dar dostal boh slnka Hélios od nymfy 
Rody a podľa iného príbehu, keď si bohovia medzi sebou rozdeľovali svet, 
boh slnka Hélios objavil ostrov, ktorý mu natoľko učaril, že požiadal Dia, či 
by si ho mohol zobrať pod svoj patronát. Zmienka o osídlení ostrova je 
už v období neolitu. Kultúrny rozmach zaznamenal v období kolonizácie 
dórskymi Grékmi Lindos, Ialyssos a Kameiros patrili k Hexapolisu (dórsky 
zväz šiestich miest), podriadenému Peržanom. V 5. stor. pred Kristom 
sa Rodos stal členom Aténskeho námorného spolku. Hlavné mesto Rodos 
bolo založené 408 pred Kr. podľa stavebného plánu Hippodama z Milétu. 
Symbolom bohatstva ostrovného štátu sa stal Rodský kolos, jeden zo 
siedmich divov sveta. Stál však len 67 rokov – v roku 225 pred Kr. ho zničilo 
zemetrasenie. V období rozvoja Rímskej ríše Rodos čiastočne stratil svoj 
obchodný význam. Ako kultúrne centrum však ovplyvňoval stáročia 
celú stredomorskú oblasť. Známy bol napríklad svojou rečníckou školou, 
ktorej „absolventmi“ boli Gaius Julius Caesar a Cicero. Ródsky pôvod má 
aj súsošie Laokoonta, dnes vystavené vo Vatikánskych múzeách v Ríme. 
V stredoveku o moc nad ostrovom bojovali Arabi, Gréci, Byzantínci 
a Janovčania. Nakoniec sa dostal do rúk rádu Johanitov, ktorí z hlavného 
mesta vybudovali veľkolepú pevnosť a ostrov bránili proti Egypťanom 
a Turkom. V roku 1523 však museli Rodos prenechať tureckému sultánovi 
Sulejmanovi I. Turecká nadvláda trvala takmer 400 rokov. V roku 1912 bol 
ostrov počas Tripoliskej vojny obsadený Talianmi. V roku 1947 sa stáva 
súčasťou vtedajšieho gréckeho kráľovstva a dodnes je súčasťou Gréckej 
republiky.

ZastuPiteľsKé úrady
Veľvyslanectvo	Grécka	v	SR	 Veľvyslanectvo	SR	v	Grécku
Hlavné	námestie	4	 4	Georgiu	Seferis
811	01	Bratislava	I	 154	52	Paleo	Psychico	Atény	Grécko
Tel.:	00421/2/5443	4143	 Tel.:	0030/210/6771	980

VíZoVé PoVinnosti
Pre občanov Slovenskej republiky je možné vstupovať, zdržiavať 
sa a tranzitne prechádzať cez územie Grécka aj s platným občianskym 
preukazom vo forme identifikačnej karty zaliatej vo fólii na dobu
90 dní v rámci 6 mesiacov.

deVíZoVé PodmienKy a mena: V grécku je mena EURO: Nie je problém 
uskutočňovať výber pomocou platobných kariet (VISA, Mastercard, Ame-
rican Express). Počas sezóny sú banky otvorené v letoviskách aj cez víkend.

JaZyK:	Hovorí sa po grécky, ale dohovoríte sa aj po anglicky, rusky, nemecky.

ČasoVý Posun: Časový posun v Grécku +1 hodina oproti SR.

rodos: Rodos je hlavným mestom ostrova. Toto prístavné mesto s boha-
tou tradíciou patrí medzi najkrajšie miesta ostrova. Jeho dominantou sú 
stredoveké hradby a Staré mesto s impozantnou budovou Paláca veľmaj-
strov. Malebné krivoľaké uličky starej časti lákajú turistov k prehliadke ob-
chodíkov s korením a suvenírmi, alebo k príjemnému posedeniu v typic-
kých gréckych tavernách a kaviarničkách. Odporúčame navštíviť predo-
všetkým známu Rytiersku ulicu, Tureckú štvrť alebo prístav Mandraki. Toto 
nádherné, staré a zachovalé mesto právom patrí do zoznamu svetových 
pamiatok UNESCO.

ialyssos: Ialyssos je miestom narodenia významného olympionika Dia-
gorasa, po ktorom sa volá Ialyssoský záliv. Mestečko má veľmi dlhú a sta-
rú históriu ešte z čias Minójskej kultúry. Slnko, priezračné more, krásne 
pláže a nočný život určite uspokojí každého náročného hosťa. Tiež mô-
žete navštíviť niektorú z množstva historických pamiatok, či vyjsť si len 
tak do prírody.

faliraKi: Rušné turistické letovisko vyhľadávané najmä mladšou 
generáciou z celého sveta sa nachádza na východnom pobreží, neďaleko 
hlavného mesta Rodos. Centrum Faliraki je obľúbené najmä kvôli 
presláveným reštauráciám a nočným barom. Letovisko má nádhernú
1 km dlhú piesočnatú pláž. Zároveň Vám odporúčame navštíviť známu 
pláž „hereckého Onasisa“ Anthonyho Quinna. Nájdete tu i jeden
z najväčších vodných aquaparkov v celom Grécku.

KolymBia: Kúzelne pôsobí turistické a obchodné centrum v Kolymbii 
najmä v noci. Vedie tu dlhá alej mohutných eukalyptov a na konci aleje 
pribúdajú obchodíky. Zaujímavosťou je rozbúraný kláštor Panagia 
Tsampika na vrchu kopca s ďalekým výhľadom, kam sa je možné dostať 
píniovým hájom po kamenných schodoch. Ďalším lákadlom je Sedem 
prameňov - Epta Píges pri Kolymbii. Je to kúzelné miesto vzdialené
3 kilometre od Kolymbie po diaľnici do vnútrozemia.

lardos: Táto oblasť široká 1-2 kilometre leží medzi dvoma vrchmi. 
Nachádza sa tu veľa zelene a celá oblasť pôsobí pokojným a pohodovým 
dojmom. Ľahko sa odtiaľto dostanete na ktorékoľvek miesto ostrova. 
Dedinka Lardos je jedna z najvýznamnejších miest v okolí. Pláž Lardos je 
zmes piesku a okruhliakov. Je dlhá cca 2 kilometre a nájdete tu miesta veľmi 
rušné aj veľmi pokojné. Smerom na východ sa pláže tiahnu až ku stredisku 
Pefki.

lindos: Jedná sa o historický prístav a známky osídlenia siahajú až do 
šiesteho storočia pred naším letopočtom. Oblasť si zachovala pôvodnú 
architektúru, kde sa na úpätí kopca nachádza klasická grécka dedinka
z bielych domčekov. Miesto žije históriou a skoro všetky pamiatky, ktoré 
sa tu nachádzajú, sú unikátne a veľmi vzácne. Môžeme spomenúť 
Akropolu Lindos, pozostatky divadla alebo Kleobulovu jaskyňu. V okolí 
Lindosu sú prekrásne piesočnaté pláže. Miesto je úžasné tým, že pri 
kúpaní máte z jednej strany pláž, z druhej more a nad tým všetkým sa týči 
monumentálny Lindos s bielou dedinkou na úpätí.

Základné informácie o rodose
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Elegantný štvorhviezdičkový hotel 
Amphitryon Boutique Hotel je 
jediným butikovým hotelom v 
centre hlavného mesta Rodos. 
Úchvatné historické centrum mesta 
s hradbami a úzkymi kúzelnými 
uličkami s množstvom taverien, 
obchodíkov, barov či reštaurácií sa 
nachádza len pár krokov od hotela. 
Na najkrajšie pláže v meste sa 
dostanete príjemnou prechádzkou, 
počas ktorej si vychutnáte nádherné 
výhľady nie len na mesto a hradby, 
ale aj prístav Mandraki, kde stál 
kedysi známy Rodský kolos. 
Vybavenie: vstupná hala s nonstop 
recepciou, reštaurácia, a la carte 
reštaurácia (za poplatok), snack 
bar, bazén, trezor, slnečná terasa, 
lobby bar, bar pri bazéne, WiFi 
pripojenie na internet vo verejných 
priestoroch, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zadarmo, úschovňa 
batožiny, výťah. Za poplatok: 
ležadlá a slnečníky na pláži, vodné 
športy na pláži, požičovňa bicyklov, 
opatrovanie detí.
ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky 

WiFi pripojenie na internet, LCD 
televízor, telefón, samostatná 
kúpeľňa s WC, vaňou alebo 
sprchovacím kútom, uteráky, sušič 
na vlasy, minibar, jedálenský kút, 
obývacia časť, balkón alebo terasa. 
Detská postieľka je k dispozícii na 
vyžiadanie.
stravovanie: POLPENZIA  raňajky, 
večere formou bufetových stolov. 
Podrobný rozpis služieb dostanete 
po príchode na recepcii hotela.
oficiálna kategória:****
naše hodnotenie: ****
Hotel ponúka nezabudnuteľnú 
dovolenku pre páry aj rodiny, ktoré 
si chcú vychutnať more, slnko a 
bohatú históriu smaragdového 
ostrova. Svojou jedinečnou polohou 
priamo v centre historického centra 
si získa každého.

Hotel AMPHITRYON BOUTIQUE ZONE
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Hotel EVITA RESORT
leží približne 1 km od rušného centra 
mesta Faliraki. Príjemnou prechádz-
kou sa ocitnete medzi uličkami pl-
nými taverien s tradičnými špecia-
litami, obchodíkov so suvenírmi, ba-
rov a diskoték. Pláž Kathara sa na-
chádza 600 m od hotela a nudistická 
pláž Mantomata 500 m. Hotel sa 
nachádza približne 15 km od bájneho 
mesta Rodos.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, á la carte reštaurácia, 
lobby bar, herňa, vonkajší bazén, bar pri 
bazéne, detský bazén, bazén s 
tobogánmi, detské ihrisko, stolný tenis, 
miniklub, minimarket, animácie pre deti 
aj dospelých, biliard, fitnes, šípky, 
karaoke, WiFi zdarma v celom hoteli, 
slnečníky a ležadlá pri bazéne. 

Za poplatok: masáže, opatrovanie detí, 
vodné športy na pláži, ležadlá a slneč-
níky na pláži.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na vlasy, 
minichladnička, telefón, SAT-TV, WiFi, 
balkón alebo terasa. Za poplatok: trezor. 
K dispozícii sú tiež Rodinné izby s 
možnosťou 1-3 prísteliek.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: **** : hotel vďaka 
svojim službám, priateľskému perso-
nálu a rodinnej atmosfére je výborná 
voľba pre dovolenku pre všetky vekové 
kategórie. Blízkosť centra Faliraki zaru-
čuje skvelú dovolenku pre milovníkov 
nočného života.

ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL

rOdinnÝ
hOTEL

nÁš TiP

plÁŽoVý
set
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Exkluzívny hotelový komplex sa na-
chádza priamo na krásnej piesoč-
natej pláži, v obľúbenom letovisku 
Faliraki. Hotel Calypso poskytuje 
svojim klientom dokonalý oddych, 
skvelé služby a vyškolený personál, 
ktorý sa postará, aby vám na vašej 
dovolenke snov nič nechýbalo. Hotel 
je taktiež držiteľom niekoľkých pres-
tížnych ocenení. Do centra rušného 
letoviska Faliraki, ktoré je plné 
reštaurácií, taverien, kaviarní, či 
diskoték, sa dostanete príjemnou 15 
minútovou prechádzkou a nákupné 
možnosti nájdete v pešej dostup-
nosti od hotela. Ak vás láka bohatá 
história ostrova, neváhajte využiť 
autobusovú zastávku pred hotelom, 
odkiaľ sa pohodlne dostanete do 
všetkých jeho častí. 

Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, á la carte reštau-
rácia, lobby bar, snack bar, WiFi vo 
verejných priestoroch zadarmo, 
vonkajší bazén, bar pri bazéne, 
detský bazén, detské ihrisko, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne i na 
pláži zadarmo, uteráky na pláž, 
šmykľavka, tenis, večerný program, 
parkovisko, volejbal, futbalové ih-
risko, stolný tenis, fitnes, amfite-
áter, konferenčná miestnosť, ani-
mácie. Za poplatok: kaderníctvo, 
biliard, SPA centrum, masáže, vod-
né športy na pláži a minigolf. 
Ubytovanie: klimatizované (1.6. - 
30.9.) 2‒lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky, kúpeľňa (sprcha alebo 
vaňa, WC, sušič na vlasy), SAT-TV, 
telefón, chladnička, trezor, balkón.
stravovanie: all inclusiVe
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občer-
stvenie počas dňa, alkoholické a 
nealkoholické nápoje miestnej vý-
roby. Presný popis ALL INCLUSIVE 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: **** 
Naše hodnotenie: ****+: pekný 
moderný hotelový komplex v skve-
lej lokalite s krásnym výhľadom na 
more. Je ideálny pre všetkých, ktorí 
ocenia kvalitné služby. Animačný 
tím sa každý deň stará o množstvo 
zábavy a aktivít nielen pre tých 
najmenších, ale aj dospelých, ktorí 
sa radi zabavia pri športových 
aktivitách a večerných progra-
moch.

Hotel CALYPSO BEACH ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL

rOdinnÝ
hOTEL
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Najznámejším a najluxusnejším 
hotelo na ostrove. Tento veľko-
ryso riešený a starostlivo udržia-
vaný hotelový komplex so sústa-
vou bazénov sa nachádza pria-
mo na piesočnato-kamienkovej 
pláži, ocenej Modrou vlajkou. 
Hotel sa nachádza v pokojnej 
časti strediska Faliraki. Od ruš-
nejšieho centra letoviska je 
vzdialený len 3 km a od vodného 
parku len niekoľko minút pešej 
chôdze. Do mesta Rhodos, s jeho 
nádherným stredovekým námes-
tím a známymi historickými pa-
miatkami ako aj s ostrovnými, 
prírodnými krásami a tradičnými 
uličkami, sa dostanete miestnou 
autobusovou dopravou.
Vybavenie: vstupná halu s 
recepciou, minimarket, elegantné 
reštaurácie Symposium, Thalassa, 
Mythos bar, Oasis bar pri bazéne 
a Poseidon bar na pláži, kon-
ferenčné miestnosti, množstvo 
obchodíkov ako klenotníctvo, dar-
čeková predajňa, kaderníctvo, 
rozľahlý bazén v záhrade, krytý 
bazén s vírivkou, slnečníky, leža-
dlá a uteráky pri bazéne zadarmo. 
Za poplatok: internetový kútik, 
WiFi, požičovňa automobilov.
ubytovanie: klimatizované, lu-
xusne zariadené 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, papuče, varná kanvica, SAT 
TV, telefón, chladnička, balkón 
alebo terasa. Za poplatok: trezor.

stravovanie: Hotel sa ponúka s 
polpenziou.
oficiálna kategória: ***** 
naše hodnotenie: *****: Tento 
nádherný hotelový komplex spĺňa 
požiadavky aj tých najnáročnejších 
klientov. Spojenie záhrad, blízkosti 
mora, moderného zariadenia, 
luxusu, či výborného servisu za-
ručí, že na vašu dovolenku budete 
ešte veľmi dlho spomínať. Večerné 
prechádzky po krásnej piesočnatej 
pláži, či promenáde mesta plného 
reštaurácií, taverien a obchodíkov, 
kde rozvoniava vôňa stredomors-
kej kuchyne, nenechá chladným 
nikoho. Luxusný Rodos Palladium 
je pre dokonalú dovolenku snov 
ako stvorený. Je vhodný pre všetky 
vekové kategórie.

Hotel RODOS PALLADIUM ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL
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hotel sa nachádza v stredisku Fali-
raki, ktoré je jedným z najvyhľa-
dávanejších stredísk ostrova Rodos. 
Od piesočnatej pláže je vzdialený len 
180 metrov. Nachádza sa v pokojnej 
južnej časti strediska a krátkou 
desaťminútovou prechádzkou sa do-
stanete do jeho centra, kde je 
množstvo nákupných možností a ruš-
ný nočný život. Od medzinárodného 
letiska je vzdialený len 17 km.
Vybavenie: vstupná hala s 24-
hodinovou recepciou, reštaurácia, 
Wifi, bazén, detský bazén, ležadlá a 
slnečníky pri bazéne zadarmo, bar 
pri bazéne, futbalové ihrisko, šípky, 
záhrada. Za poplatok: trezor (na 
recepcii), biliard, elektronické hry, 
plážové uteráky (za depozit).
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, WC), 
sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, mini 
chladnička, balkón alebo terasa.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občerstve-
nie počas dňa, alkoholické a neal-
koholické nápoje miestnej výroby. 
Presný popis ALL INCLUSIVE dos-
tanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****:  hotel ob-
klopený zeleňou, ktorý sa nachádza 
v pokojnom prostredí blízko pláže. 
Vďaka svojej polohe ponúka taktiež 
množstvo zábavy a rušného života 
v centre mesta. Je to ideálne mies-
to na strávenie krásnej dovolenky.

Hotel EVITA ELITE

ObľúbEnÝ
hOTEL

nÁš TiP

plÁŽoVý
set

ZONE
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Hotel EVITA MARE
Novopostavený 4 hviezdičkový ho-
tel nachádzajúci sa v tichšej oblasti 
Faliraki. Od piesočnatej pláže je 
vzdialený iba 50 m (oddelená je 
miestnou komunikáciou). Do rušné-
ho centra letoviska sa dostanete 5 
minútovou prechádzkou. Faliraki je 
živé letovisko s mnohými nákup-
nými možnosťami, kaviarňami, ta-
vernami či nočnými klubmi.
Vybavenie: vstupná hala s 24-hodi-
novou recepciou, hlavná reštaurácia 
a snack bar, Wifi zadarmo vo všet-
kých priestoroch, bazén, detský 
bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zadarmo, záhrada. Za poplatok: 
biliard, elektronické hry, slnečníky a 
ležadlá na pláži, plážové uteráky (za 
depozit).
Ubytovanie:
štandardné klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, Wifi zadarmo, TV/SAT, telefón,  
mini chladnička, trezor (za poplatok), 
balkón. K dispozícii sú aj väčšie -

rodinné izby s možnosťou 2 príste-
liek a dvojlôžkové izby superior s 
možnosťou 1 prístelky s terasou a 
výstupom k zdieľanému bazénu. 
stravovanie: All INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občers-
tvenie počas dňa, alkoholické a ne-
alkoholické nápoje miestnej výroby. 
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
oficiálna kategória:****
naše hodnotenie:**** 
Evita Mare je nový hotel, ktorý otvoril 
svoje brány prvým turistom v júli 
2019. Pokojnejšia oblasť, v ktorej sa 
hotel nachádza, Vám poskytne relax 
a pohodlie. Zároveň kienti, ktorí túžia 
po zábave a väčšom ruchu, ho majú 
v blízkej pešej dostupnosti od ho-
tela. Dovolenku v tomto hoteli od-
porúčame všetkým vekovým kategó-
riám.

ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL

plÁŽoVý
set
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Menší hotelový komplex Rhodian 
Rose sa nachádza v pokojnej časti 
rušného letoviska Faliraki, vo veľmi 
peknej a udržiavanej záhrade ob-
klopenej ružami. Samotné rušné 
centrum mesta s množstvom ob-
chodíkov, barov, reštaurácií či bo-
hatým nočným životom sa nachá-
dza len pár minút od hotela. Rodiny 
s deťmi poteší blízkosť jedného z 
najväčších aquaparkov v Európe s 
obrovským množstvom atrakcií, 
ktorý je vzdialený od hotela iba 
necelé 3km. Neďaleká nádherná 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora sa nachádza len pár 
metrov od hotela. Pravidelnou 
miestnou dopravou sa viete po-
hodlne dostať nie len do hlavného 
mesta Rodos, ale aj do ostatných 
úchvatných časti ostrova, ktoré ur-
čite odporúčame navštíviť.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, výťah, hlavná reštaurácia, bar, 
bazén, detský bazén, vírivka, a la 
carte reštaurácia (za poplatok), slne-
čná terasa, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zadarmo, WiFi pripojenie na 
internet vo verejných priestoroch, 
úschovňa batožiny, spoločenská 
miestnosť. Za poplatok: ležadlá a 
slnečníky na pláži, vodné športy na 
pláži, trezor, supermarket, požičov-
ňa bicyklov, práčovňa. 

Ubytovanie: priestranné klimatizo-
vané 2-lôžkové, izby, samostatná 
kúpeľňa s WC a sprchovacím kú-
tom, sušič na vlasy, minichladnička, 
satelitná TV, telefón, balkón. Za 
poplatkom: WiFi pripojenie na 
internet. Detská postieľka je k dis-
pozícii na vyžiadanie. 
Stravovanie: POLPENZIA raňajky a 
večere formou bufetových stolov. 
Podrobný rozpis služieb dostanete 
po príchode na recepcii hotela.
oficiálna kategória: ***
naše hodnotenie: ***
Atraktívne ubytovanie vhodné nie 
len pre rodiny s deťmi, páry či 
mladých ľudí ale hlavne pre tých, 
ktorí si chcú užiť dovolenku v 
uvoľnenej a priateľskej atmosfére v 
jednom z najvyhľadavanejších leto-
vísk na Rodose. Aktívna dovolenka 
plná zážitkov, oddychu a spozná-
vania malebných miest ostrova či 
histórie, to všetko na Vás čaká 
práve v hoteli Rhodian Rose.

Hotel RHODIAN ROSE
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obľúbený hotelový komplex sa na-
chádza v centrálnej časti letoviska 
faliraki, približne 6 min. od nádher-
nej pláže. Blízko hotela sa nachádza 
supermarket a autobusová za-
stávka, z ktorej sa môžete pohodlne 
dostať do všetkých častí ostrova 
napr. do lindosu vzdialeného 35 km 
alebo do 12 km vzdialeného hlav-
ného mesta rodos. faliraki je známe 
jednou z najkrajších a najdlhších 
pláží na ostrove. more sa tu vyzna-
čuje priezračne krištáľovou vodou. 
najmä mladí ľudia, ktorí navštevujú 
toto letovisko, tu využijú bohatú 
ponuku športových aktivít: skútre, 
vodné lyže, rafty, banány a plážový 
volejbal.

Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, výťah, WiFi, hlavná reštaurácia, 
lobby bar, vonkajší bazén, ležadlá 
a slnečníky pri bazéhe zadarmo, bar 
pri bazéne, detské ihrisko, biliard, 
kaviareň. Za poplatok: ležadlá a sl-
nečníky na pláži, vodné športy na 
pláži.
ubytovanie: prerobené 2–lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, WC, 
sušič na vlasy), SAT–TV, chladnička, 
balkón. Za poplatok: klimatizácia, 
rýchlovarná kanvica, trezor. 
stravovanie: hotel sa ponúka s pol-
penziou.
oficiálna kategória: ***
naše hodnotenie: *** 
najmä mladými klientami veľmi 
obľúbený hotel sa nachádza v leto-
visku, ktoré má veľa možností noč-
nej zábavy. Ulice sú plné barov, reš-
taurácií, kaviarní, obchodov a noč-
ných klubov a robia z Faliraki jednu 
z najžiadanejších oblastí v celom 
Grécku. Neďaleko hotela sa nachá-
dza aj vodný park (cca 2 km).

Hotel FAnTASIA	

ObľúbEnÝ
hOTEL

nÁš TiP

ZONE
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Zrekonštruovaný hotel Tsampika 
leží v pokojnom prostredí a 
predsa len pár metrov od sa-
motného rušného centra letovis-
ka Faliraki, kde nájdete množs-
tvo nákupných možností, kaviar-
ní, taverien, obchodíkov či reš-
taurácií. Pulzujúce mesto s boha-
tým nočným životom, históriou 
či širokými možnosťami zábavy 
očarí každého. Na nádhernú, 
dlhú a širokú piesočnatú pláž s 
pozvoľným vstupom do mora sa 
dostanete krátkou prechádzkou. 
Do hlavného mesta Rodos, ktoré 
je vzdialené približne 15 km od 
hotela sa pohodlne dostanete 
pravidelnou miestnou dopravou. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, a la carte 
reštaurácia, bazén, detský bazén, 
detské ihrisko, lobby bar s WiFi 
pripojením na internet, bar pri 
bazéne, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zadarmo, TV miestnosť, 
šípky, večerné animácie. Za 
poplatok: ležadlá a slnečníky na 
pláži, trezor, biliard, vodné športy 
na pláži.
ubytovanie: priestranné klimati-
zované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1-2 prísteliek, WiFi pripojenie 
na internet, samostatná kúpeľňa s 
WC a sprchovacím kútom, sušič 
na vlasy, minichladnička, satelitná 
TV, balkón. Detská postieľka je k 
dispozícii na vyžiadanie.

Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Presný rozpis služieb ALL 
INCLUSIVE dostanete po prícho-
de na recepcii hotela.
oficiálna kategória: ***
naše hodnotenie: ***
hotel s príjemnou atmosférou a 
priateľským personálom posky-
tujúci kvalitné služby je tou 
správnou voľbou pre tých, ktorí 
hľadajú nezabudnuteľnú dovo-
lenku plnú zážitkov v jednom z 
najznámejších letovísk ostrova. 
Hotel je vhodný pre všetky ve-
kové kategórie. Rodiny s deťmi 
ocenia nádhernú piesočnatú 
pláž s pozvoľným vstupom do 
mora ako aj jeden z najväčších 
aquaparkov v samotnom Grécku 
s množstvom atrakcií pre deti aj 
dospelých.

Hotel TSAMPIKA ZONE
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netradičný mestský hotel s príjem-
nou atmosférou, ktorý prešiel kom-
pletnou rekonšrukciou, sa nachádza 
v pokojnejšej časti predmestia hlav-
ného mesta rodos, len pár metrov 
od kamienkovej pláže. Je zaradený 
do hotelovej siete smartline. Vďaka 
jeho ideálnej polohe môžete v jeho 
blízkosti nájsť možnosti zábavy, 
pamiatky a múzeá, uličky starého 
mesta s obchodíkmi a barmi, kasína, 
reštaurácie a nákupné zóny. auto-
busová zastávka sa nachádza len 50 
m od hotela.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, lobby, WiFi vo verejných 
priestoroch zadarmo, výťah, bez-
bariérové spoločenské priestory, 
reštaurácia, lobby bar, vonkajší ba-
zén, bar pri bazéne, TV miestnosť, 
konferenčná miestnosť, parkovisko. 
Za poplatok: práčovňa, ležadlá a sl-
nečníky na pláži.
ubytovanie: moderne zariadené 
klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na 
vlasy, SAT-TV, malá chladnička, 

telefón, balkón alebo terasa. Za 
poplatok: trezor. Na vyžiadanie sú 
k dispozícii bezbariérové izby. 
stravovanie: hotel sa ponúka 
s raňajkami alebo s polpenziou za 
príplatok.
oficiálna kategória: ****
naše hodnotenie: ****
skvelý hotel s výbornou polohou a 
kvalitnými službami, v blízkosti cen-
tra, pamiatok i pláže, je ideálnou 
voľbou pre tých, ktorí okrem tradič-
ného odpočinku na pláži, ocenia i 
široké možnosti spoznávania mes-
ta. História, pulzujúci denný i nočný 
život a bohaté nákupné možnosti, 
spravia z vašej dovolenky nezabud-
nuteľný zážitok. Hotel odporúčame 
všetkým vekovým kategóriám.

Hotel SeMIRAMIS	 ZONE
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Hotel OCEANIS BEACH
Elegantný a komfortný hotel Oceanis 
sa nachádza pri peknej pláži v stre-
disku Ixia, len 6 km od nádherného 
historického mesta Rodos. Príjem-
nou prechádzkou sa od hotela do-
stanete k neďalekým tavernám, noč-
ným klubom, či obchodíkom. Vďaka 
výbornej polohe v blízkosti hlavného 
mesta je hotel Oceanis skvelým vý-
chodiskovým miestom pre tých, ktorí 
chcú objavovať krásy ostrova.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, lobby bar, 
snack bar, vonkajší bazén, detský 
bazén, detské ihrisko, animácie, stol-
ný tenis, biliard, tenis, minimarket, 
TV miestnosť, parkovisko, ležadlá a 
slnečníky pri bazéne a na pláži. Za 
poplatok: WiFi.
Ubytovanie: elegantne zariadené 
priestranné 2-lôžkové izby s mož-n

nosťou 1 prístelky, klimatizácia, mini-
chladnička, telefón, SAT-TV, kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC), sušič na vlasy, 
balkón/terasa. Za poplatok: trezor, WiFi.
stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou bu-
fetových stolov, ľahké občerstvenie 
počas dňa, alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej výroby. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli.
oficiálna kategória: ****
naše hodnotenie: ****: vhotel je 
ideálnym miestom pre ľudí vyhľa-
dávajúcich oddych a relax pri mori či 
bazéne, odkiaľ sa naskytá krásny 
panoramatický výhľad na modré vlny 
Egejského mora. Pokoj a pohodu 
určite ocenia rodiny s deťmi, ako aj 
všetky vekové kategórie. Oblasť Ixie 
ponúka aktívny relax aj pre mi-
lovníkov vodných športov.
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Elegantný päťhviezdičkový hotel 
Eden Roc Resort je situovaný v 
obklopení udržiavanej záhrady na 
brehu nádhernej zátoky, ktorá 
ponúka úchvatné výhľady na more a 
okolie. Hotel sa nachádza priamo pri 
pláži v obľúbenom letovisku Kali-
thea, len necelých 5 km od samot-
ného historického centra hlavného 
mesta Rhodos, ktoré ponúka množs-
tvo nákupných možností, typických 
gréckych taverien, historických 
pamiatok či široké možnosti zábavy. 
Vybavenie: vstupná hala s nonstop 
recepciou, hlavná reštaurácia, a la 
carte reštaurácia, hlavný bar, grill 
house, bar pri bazéne, coctail bar, 
bazén, olympijský plavecký bazén 
so slanou vodou, bazén so 
šmýkačkou, detský bazén, detské 
ihrisko, miniklub, bezplatné WiFi 
pripojenie na internet v spoločných 
priestoroch, posilňovňa, animačné 
programy, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži zadarmo, bez-
platné parkovisko. Za poplatok: 
vodné športy na pláži, obchod so 
suvenírmi, zmenáreň, masáže, šípky, 
tenisový kurt, basketbalové a 
futbalové ihrisko, minigolf, stolný 
tenis.
ubytovanie: priestranné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky, WiFi pripojenie na inter-
net, samostatná kúpeľňa s WC a 
sprchovacím kútom, sušič na vlasy, 

minichladnička, satelitná TV, bal-
kón. Bungalovy sú k dispozícii za 
príplatok. Za poplatok: trezor.
stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Presný rozpis služieb ALL INCLUSIVE 
dostanete po príchode na recepcii 
hotela.
oficiálna kategória: *****
naše hodnotenie: ****** 
luxusný hotel kombinuje vyrovna-
nosť a nenápadnú eleganciu s 
výnimočnými službami, aby vytvo-
rili oázu pokoja pre svojich klientov. 
Hotel splní očakávania aj nároč-
nejšieho klienta a je garanciou 
úžasnej dovolenky plnej relaxu. 
Odporúčame všetkým vekovým 
kategóriam, párom, ako aj rodinám 
s deťmi.

Hotel EDEN ROC RESORT ZONE

EXKLUZÍVNY
hOTEL
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Veľký renovovaný hotelový kom-
plex vzdialený iba 150 m od pláže, 
ktoré je určené predovšetkým pre 
rodiny s deťmi. Iba 5 km od 
ikonického centra Rodosu. Vyni-
kajúce chute jedál vyrobené s lás-
kou a rad aktivít špeciálne navrh-
nutých pre deti aj rodičov robia 
vašu dovolenku na ostrove Rhodos 
jedinečnou. Vo Virginia Family Re-
sort deti môžu nájsť všetko, čo hľa-
dajú, zatiaľ čo rodičia si užívajú svo-
ju dovolenku v prekrásnych bazé-
noch. S moderným dekorom a kop-
com hier a aktivít v záhradách, 
bazénoch, detských ihriskách vo 
Virginia Family Resort si deti za-
milujú každú minútu svojej letnej 
dovolenky na Rodose.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou a WiFi zadarmo, 2 hotelové 
reštaurácie aj s vonkajšou časťou, 
lobby bar, snack bar, bar pri bazéne, 
3 vonkajšie bazény so sladkou vodou, 
2 detské bazény, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne, TV miestnosť, kaviareň, 
minimarket, herňa, detské ihrisko, 
plážový volejbal. Za poplatok: trezor 
na recepcii, spa centrum, biliard, stol-

ný tenis, bar na pláži, ležadlá a sl-
nečníky na pláži.
ubytovanie: renovované štandar-
dné izby pre 2-3 osoby (manželská 
posteľ + 3. štandardné lôžko) v 
hlavnej budove • telefón • TV • 
klimatizácia,  malá chladnička, kú-
peľňa, WC, sušič na vlasy, bezplatné 
WiFi, trezor za poplatok, kanvica na 
prípravu kávy, čaju, detská postieľka 
na vyžiadanie zadarmo, balkón 
alebo terasa zariadená záhradným 
nábytkom.
stravovanie: all inclusiVe
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občer-
stvenie počas dňa, alkoholické a 
nealkoholické nápoje miestnej 
výroby. Presný popis ALL INCLUSIVE 
dostanete v hoteli.
oficiálna kategória: ****
naše hodnotenie: ****: hotel po-
núka svojim klientom úžasný areál 
plný športových aktivít, zábavy ale 
rovnako aj oddychu. Relax pri 
bazéne alebo na pláži prospeje 
určite každému návštevníkovi. 
Výhodou hotela je blízkosť hlav-
ného mesta Rodos.

Hotel VIRGINIA FAMILY RESORT ZONE
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Štýlový a moderný hotel pre dos-
pelých je situovaný v obľúbenom 
letovisku Kolymbia, ktoré je známe 
nie len svojou dlhou eukalyptovou 
alejou vedúcou až do centra mesta, 
ale aj vrchom Tsambika, vypína-
júcim sa nad letoviskom, ktorého je 
symbolikou. Piesočnato-kamienko-
vá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora a nádhernými výhľadmi sa 
nachádza len pár krokov od hotela. 
V blízkosti nájdete množstvo nákup-
ných možností, taverien, obchodí-
kov či reštaurácii. Medzinárodné 
letisko je vzdialené približne 30 km 
od hotela. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, a la carte rešta-
urácia (za poplatok), bazén, bar pri 
bazéne, kokteil bar, WiFi pripojenie 
na internet, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zadarmo, animácie, grécky 
večer. Za poplatok: spa centrum, 
masáže, beauty centrum, aroma-
terapia, parné kúpele, ležadlá a 
slnečníky na pláži, vodné športy na 
pláži, minimarket, posilňovňa. 
ubytovanie: klimatizované 2-
lôžkové izby s možnosťou 1 prís-
telky, WiFi pripojenie na internet, 
LCD televízor, telefón, trezor, 
samostatná kúpeľňa s WC, vaňou 
alebo sprchovacím kútom, sušič na 
vlasy, minichladnička, set na prípra-
vu čaju, balkón alebo terasa.

stravovanie: ALL INCLUSIVE
raňajky, neskoré raňajky, obedy, 
večere formou bufetových stolov, 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby, ľahké občerstve- 
nie počas dňa. Podrobný rozpis 
služieb ALL INCLUSIVE dostanete 
po príchode na recepcii hotela.
oficiálna kategória: ****
naše hodnotenie: ****
moderný hotel Kolymbia Bay Art si 
Vás podmaní svojou úžasnou at- 
mosférou a štýlovým prevedením. 
Je ideálnou voľbou pre páry a dos-
pelých, ktorí túžia po dokonalej 
dovolenke plnej relaxu a oddychu.

Hotel KOLYMBIA BAY ART

ObľúbEnÝ
hOTEL

pre
dospelých

16+

ZONE
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Rodos	I	kolymbia

Obľúbené ubytovanie určené iba pre 
dospelých sa nachádza v pokoj-
nejšej časti strediska Kolymbia, zná-
mom svojou eukalyptovou alejou s 
množstvom typických gréckych ta-
verien, obchodíkov či reštaurácií, a 
to len pár metrov od nádhernej 
pláže s priezračne čistým morom a 
úchvatnými výhľadmi na vrch 
Tsambika. V blízkosti hotela sa na-
chádza autobusová zastávka, odkiaľ 
sa pohodlne dostanete aj do ostat-
ných nádherných častí ostrova. Me-
dzinárodné letisko je vzdialené prib-
ližne 25 km od hotela. Vybavenie: 
recepcia, WiFi pripojenie na internet, 
záhrada s vonkajším posedením, ba-
zén, k dispozícii ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zadarmo, bar pri bazéne, tre-
zor, bezplatné parkovisko, stravovanie 
vo vedľajšom hoteli Delfinia. Za 
poplatok: ležadlá a slnečníky na pláži, 
vodné športy na pláži.

ubytovanie: priestranné klimati-
zované 2-lôžkové izby, chladnička, 
rýchlovarná kanvica, satelitná TV, 
trezor, samostatná kúpeľňa s WC a 
sprchovacím kútom, toaletné 
potreby, uteráky, sušič na vlasy, 
trezor, telefón, balkón alebo terasa.
stravovanie: all inclusiVe
raňajky, obedy, večere formou bu-
fetových stolov. Podrobný rozpis 
služieb dostanete po príchode.
oficiálna kategória: ***
naše hodnotenie: ***
Ideálna voľba pre tých, ktorí hľa-
dajú pokojnú a ničím nerušenú do-
volenku. Nádherné prostredie, prí-
jemné ubytovanie, možnosť spoz-
návania ostrova, histórie či úchvat-
ných  romantických zákutí, toto 
všetko Vám ponúka útulné ubyto-
vanie určené len pre dospelých.

Hotel VILLA MARE ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL

nÁš TiP
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Rodos	I	Lindos

Lindos Royal Resort & Spa je 
stvorený na to, aby ste si leto užili 
na maximum. Reštaurácie, kde si 
vychutnáte chute Stredomoria a 
celého sveta, zariadenia, ktoré 
ponúkajú to najlepšie z letnej 
zábavy, ihriská pre všetky druhy 
športov a množstvo prekvapení, 
vďaka ktorým bude vaša dovolenka 
u nás úžasným zážitkom.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, minimarket, zmenáreň, bazén, 
detský bazén, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne ZADARMO, práčovňa, 
animačné programy, za poplatok: 
ležadlá a slnečníky na pláži.
ubytovanie: štandardné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky, kúpeľňa (sprcha alebo 
vaňa, WC), sušič na vlasy, Wifi 

zadarmo, TV/SAT, telefón, mini 
chladnička, trezor (za poplatok), 
balkón.
stravovanie: ALL INCLUSIVE raňajky, 
obedy a večere formou bufetových 
stolov, nealkoholické n ápoje, čaj, 
káva, lokálne víno, alko-h olické 
nápoje miestnej výroby, ča-p ované 
pivo. Podrobný rozpis služieb dosta-
nete po príchode na recepcii hotela. 
oficiálna kategória: *****
naše hodnotenie: *****: hotel v 
sebe spája všetko, čo si od 
dovolenky na gréckych ostrovoch 
môžete želať. Vynikajúce ubytovanie 
v elegantných izbách kulinárske 
špeciality z každého kúta sveta a 
všetko, čo potrebujete, aby ste si 
užili slnečné letá v Lindose a zálive 
Vlycha.

Hotel LINDOS ROYAL ZONE

EXKLUZÍVNY
hOTEL
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GrécKy VeČer
Milovníci dobrého jedla a zábavy by si urči-
te nemali nechať ujsť tento večer s množ-
stvom gréckych špecialít a neobmedze-
nou konzumáciou miestneho vína v tradič-
nej gréckej taverne. Ľudová grécka hudba
s predvedením národných tancov vo Vás 
zanechá nezabudnuteľné zážitky z dovo-
lenky.

mesto rodos
Prehliadka hlavného mesta, ktoré UNESCO 
vyhlásilo pamiatkovou rezerváciou pre 
veľké množstvo zachovaných vzácnych 
historických pamiatok. Z vyhliadky môže-
te obdivovať panorámu mesta, pozriete si 
pôvodnú akropolu a uvidíte i miesto, kde 
stál Rhodský kolos – jeden zo siedmich di-
vov sveta. Pri prechádzke starým mestom 
si môžete vychutnať typickú grécku ve-
černú atmosféru. Aj hlavné mesto Rodos, 
podobne ako iné antické mestá malo svo-
ju akropolu. Jej pozostatky boli objavené 
na vrchole Monthe Smith, vo vzdialenosti 
asi 2 km od mesta. Keďže z akropoly ostali 
zachované len pozostatky Apollónovho 
chrámu, najväčším zážitkom bude pre Vás 
nádherný výhľad na mesto a jeho okolie. 
Uvidíte odtiaľ aj Akvárium – stojace na 
najsevernejšom cípe ostrova. Pri pohľade 

na tureckú stranu môžete vidieť dedinku 
Kritika – pozostatky tureckej dediny s mi-
naretom.

ostroV symi
Romantický ostrov Symi je od hlavného 
mesta Rodos vzdialený asi dve hodiny 
plavby loďou. Prvá zastávka je určená k pre-
hliadke starodávneho pravoslávneho kláš-

tora Panormitis, druhá je priamo v hlavnom 
meste ostrova. Počas prehliadky roman-
tického mesta s malými domčekmi, kosto-
líkmi a úzkymi uličkami si môžete nakúpiť 
miestne koreniny, bylinky, morské špongie 
a suveníry alebo si pochutiť v niektorých 
z miestnych taverien na vyhlásených mor-
ských špecialitách.

turecKo – marmaris
Máte výnimočnú príležitosť navštíviť až dve 
krajiny počas jednej dovolenky. Marmaris – 
vyhľadávané turecké letovisko s bohatým 
nočným životom, známym jachtárskym 
prístavom je situovaný v tajomnej lagúne. 
Výlet sa začína v prístave hlavného mesta 
Rodos, odkiaľ Vás čaká cca 90 minútová 
plavba klimatizovaným katamaránom na 
očarujúce maloázijské pobrežie. Uvidíte 
jednu z najkrajších pláží sveta - slávnu mod-

rú lagúnu Ölüdeniz, tzv. zátoku morských 
panien. V meste vás okúzli pravý orientálny 
bazár, kobercová show, či prehliadky kože-
ného tovaru a šperkov.
Na tento výlet je potrebný platný cestovný 
pas.

údolie motýľoV (Petaloudes)
a ostroV HalKi
Vo vnútrozemí, cca 10 km južne od hlav-
ného mesta, nájdete obľúbenú atrakciu 
ostrova – Údolie motýľov (Petaloudes). Je 
to svetový unikát s tisíckami motýľov, ktoré 
môžete obdivovať hlavne od začiatku júla 
do septembra. Motýle do údolia láka vôňa 
živicových stromov, ktoré sa v rámci Grécka 
nachádzajú len na ostrove Rodos. Toto oča-
rujúce údolie plné romantických vodopá-
dov a jazierok Vás nachvíľu schladí a ukryje 
pred horúcimi lúčmi.
V obedňajších hodinách sa vydáte z prísta-
vu Kamiros na hodinovú plavbu na panen-
ský ostrov Halki. Ostrov je známy svojou ne-
dotknutou prírodou, nádhernými plážami, 
krištáľovo čistou vodou, ale i malebnými 
miestami s historickými zaujímavosťami. 
Môžete navštíviť akropolu či kostol St. Ni-
cholasa z roku 1961.

fakultatívne výlety



Bájna Kréta má hneď 
niekoľko prívlastkov: je 
čarovným ostrovom 
opradeným mýtmi, 
miestom zrodu najvyššieho 
z gréckych bohov Dia, 
kolískou európskej 
civilizácie, najväčším 
a najjužnejšie položeným 
gréckym ostrovom 
v Stredozemnom mori.
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GEOGRAFIA
Kréta je najväčším z gréckych ostrovov a piatym najväčším zo všetkých 
ostrovov ležiacich v Stredozemnom mori. Je obmývaný Krétskym morom 
zo severu a Líbyjským morom z juhu. Povrch ostrova pretínajú 3 krasové 
horské masívy. Medzi zvláštnosti tohto ostrova patrí viac než 3000 jaskýň. 
Na ostrove sú len 2 jazerá so sladkou vodou – jazero Kournas na rozhraní 
provincie Chania a Rethymno a jazero Aghia pri Chanii. Medzi pohoriami 
sa rozprestierajú úrodné roviny Messara, Omalos a Lessithi s palmami 
a plantážami olivovníkov a viniča. Pestujú sa tu tiež citróny, pomaranče, 
granátové jablká, broskyne, marhule, melóny, mandle i figy.

Hlavné mesto: Heraklion
Rozloha: 8331 km2

Počet obyvateľov: 600 000

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Na Kréte je rovnaké podnebie ako v ostatných častiach južnej Európy. 
Dlhé teplé leto, často bez jedinej kvapky dažďa je pre ostrov typické. Vlh-
ká zima býva mierna a teplota na pobreží nikdy neklesne pod bod mrazu. 
Kréta je so svojimi 300 slnečnými dňami do roka jedným z najslnečnej-
ších miest Európy.

Mesiac IV V VI VII VIII IX X
Vzduch ºC 20 26 28 31 32 27 26
Voda ºC 17 20 22 24 25 24 23

HISTÓRIA
Najjužnejší ostrov Európy má skutočne bohatú históriu. Práve tu sa na-
rodil najväčší z gréckych bohov – Zeus. Kréta ležiaca na rozhraní dvoch 
vysoko vyspelých civilizácii – Mezopotámie a Egypta, je kolískou prvej 
vyspelej kultúry Európy a jedno z centier egejskej kultúry. Neskôr ostrov 
prispel k lesku vrcholného helenizmu v období byzantského impéria, 
až do čias kedy sa stal korisťou námorníckych veľmocí Stredozemného 
mora. Najvýznamnejšou námorníckou veľmocou, ktorá ovládla Krétu 
sú Benátky. Za vlády Benátčanov sa postavilo veľa pevností a zavlažova-
cích veterných mlynov. Obdobie odboja ale aj umeleckého obohatenia 
sa končí dobytím Turkami. Od roku 1897 mala Kréta autonómiu v rámci 
Osmanskej ríše. Až koncom minulého storočia sa podarilo obyvateľom 
Kréty poraziť cudziu nadvládu. V roku 1913 bola Kréta pripojená ku Gréc-
ku. História Kréty – to je kolobeh vzostupov a pádov, púť plná utrpenia 
jedného nezvyčajného ostrovného národa, fascinujúca až dodnes.

ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY
Veľvyslanectvo Grécka v SR Veľvyslanectvo SR v Grécku
Hlavné námestie 4 4 Georgiu Seferi
811 01 Bratislava I 154 52 Paleo Psychiko Atény Grécko
Tel.: 00421/2/5443 4143 Tel.: 0030 210 6771980

VÍZOVÉ POVINNOSTI
Pre občanov Slovenskej republiky je možné vstupovať, zdržiavať sa 
a tranzitne prechádzať cez územie Grécka aj s platným občianskym 
preukazom vo forme identifikačnej karty zaliatej vo fólii na dobu 90 dní 
v rámci 6 mesiacov.

DEVÍZOVÉ PODMIENKY A MENA
V grécku je mena EURO: Nie je problém uskutočňovať výber po-
mocou platobných kariet (VISA, Mastercard, American Express). 
Počas sezóny sú banky otvorené v letoviskách väčšinou aj cez víkend.

JAZYK
Hovorí sa po grécky, ale dohovoríte sa aj po anglicky, rusky, nemecky.

ČASOVÝ POSUN
Časový posun v Grécku +1 hodina oproti Slovenskej republike.

ADELIANOS KAMPOS
Pre tých, ktorí nehľadajú len luxus turistických stredísk a pláže, ale majú 
radi aj prírodu či pamiatky a radi podnikajú výlety, sa ponúka Adelianos 
Kampos ako ideálne východiskové miesto pre spoznávanie strednej časti 

Kréty a jej južného pobrežia. Priamo pri meste Rethymno začína hlavná 
cesta vedúca na juh, po ktorej sa z Adelianos Kampos ľahko dostanete do 
oblastí, ako je Hora Sfakion, Plakias, Kommos či Matala. Oproti turistickým 
strediskám v iných častiach Kréty sa oblasť Adelianos Kampos vyznačuje 
predovšetkým dlhou rovnou piesočnou plážou, ktorá sa tiahne na západ 
až k východnej časti mesta Rethymno. Dlhé pláže v Adelianos Kampos 
poskytujú možnosť romantických prechádzok, veľké množstvo plážo-
vých taverien a barov zase miesto pre odpočinok. Transfer z letiska : 80 
minút

RETHYMNO
Tretie najväčšie mesto a jedno z najatraktívnejších dovolenkových stre-
dísk na ostrove Kréta. V jeho starom centre môžete navštíviť benátsku 
pevnosť Fortezza s prístavom, Rimondiho fontánu, ktorá zásobuje mes-
to už stáročia pitnou vodou, radnicu prestavanú na mešitu a množstvo 
úzkych uličiek s obchodíkmi, kaviarňami a reštauráciami stavanými v be-
nátskom a tureckom štýle. Za mestskými hradbami sa na obzore týčia vr-
cholky zasneženého pohoria Psiloritis. Kúzlo dodávajú mestu aj jeho dva 
prístavy, jeden malý a krásny, druhý obrovský a rušný. Poloha Rethymna 
je vynikajúcim východiskovým bodom pre väčšinu výletov za poznaním 
napr. Preveli, Santorini, Knossos. Od prístavu sa pozdĺž dlhej širokej piesoč-
natej pláže tiahne pobrežná promenáda, ponúkajúca bohaté možnosti 
zábavy a športu. Večer sa Rethymno stáva centrom zábavy a rušného 
nočného života, priťahujúce turistov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. 
Transfer z letiska: 90 minút

HERSONISSOS
Mesto Hersonissos vyrástlo postupom času z malého rybárskeho prísta-
vu na obľúbené a živé prázdninové stredisko. Hersonissos je vzdialený 
26 km od hlavného mesta a s Heraklionom má pravidelné autobusové 
spojenie. Na miestnej promenáde je množstvo obchodíkov, kaviarní, 
reštaurácií a taverien. Večer stoja za návštevu diskotéky alebo nočné 
kluby. Mesto je sídlom súkromného múzea „Lychnostates“ s ukážka-
mi miestnej ľudovej tvorivosti. Okolité pláže ponúkajú odpočinok, ale 
aj možnosť športového vyžitia. Hersonissos je ideálnym miestom pre 
všetkých, ktorí vyhľadávajú aktívnu dovolenku a rušný nočný život. 
Transfer z letiska: 40 minút

AMMOUDARA
Ammoudara je stredisko perfektne vybavené tavernami a noč-
nými podnikmi s programom až do rána. Rovnako tu nájde-
te množstvo obchodíkov so suvenírmi a typické grécke ta-
verny. Stredisko Ammoudara má piesočnaté pláže a vďaka 
svojmu umiestneniu zhruba uprostred ostrova je ideálnym východis-
kovým bodom pre spoznávanie krás Kréty a pre najrôznejšie výlety. 
Transfer z letiska: 15 minút

MALIA
Pláže okolo Malie sú nádherné, majú pozvoľný vstup do mora plného 
krásnych farebných rýb. Malia bola prvým miestom na ostrove Kréta, kde 
sa v dvanástom storočí rozvinula moderná turistika. Na svoje si tu prídu 
klienti vyhľadávajúci oddych na slnkom zaliatej pláži, milovníci vodných 
športov ale i tí, ktorí na svojich cestách radi objavujú historické pamiatky, 
či zaujímavé miesta. Transfer z letiska: 60 minút

Základné informácie o Kréte
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Rozsiahly hotelový komplex sklada-
júci sa z hlavnej budovy a niekoľ-
kých vedľajších budov sa rozpres-
tiera pri skalnatom výbežku priamo 
pri mori s dvomi plážami (ka-
mienková a piesočnatá). Súčasťou 
komplexu je i vodný park (to-
bogany). V okolí hotela sa nachá-
dzajú nákupné možnosti, samotné 
centrum letoviska plné barov, di-
skoték, obchodov a reštaurácii je 
vzdialené približne 1 km. Nachádza 
sa 25 km od medzinárodného letiska 
Heraklion.  
Vybavenie: 24 hodinová recepcia, 
TV miestnosť, výťah, reštaurácia, 
lobby bar, tropical bar, bar pri 
bazéne, bazény so sladkou aj slanou 
vodou, detský bazén, vodný park 
(tobogany), detské ihrisko, anima-
čný program pre deti aj dospelých, 
detský club, stolný tenis, volejbal, 
fitnescentrum, 2 tenisové kurty, vo 
verejných priestoroch zadarmo, 
minimarket, slnečníky a ležadlá  pri 
bazéne aj na pláži zadarmo. Za 
poplatok: biliard, vodné športy. 
Ubytovanie: štandardne vybavené 
klimatizované (1.7. - 31.8.) 2-lôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek, 
kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, WC, 
sušič na vlasy), TV, telefón, chlad-
nička. Za poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE 
Raňajky, obedy, večere formou bufe-
tových stolov, nealkoholické nápoje 
a miestne alkoholické nápoje podá-
vané v jednotlivých baroch podľa

vané v jednotlivých baroch podľa 
otváracej doby. Presný popis ALL 
INCLUSIVE služieb dostanete priamo 
na hoteli. 
Oficiálna kategória: **** 
Naše hodnotenie: ****: vďaka svojej 
vynikajúcej polohe, krásnej záhrade s 
veľkým areálom a so širokou ponu-
kou služieb uspokojí klientov všet-
kých vekových kategórií, predovšet-
kým rodiny s deťmi keďže sa v areáli 
nachádza vodný park.

Hotel ERI BEACH & VILLAGE 

AQUAPArK
ZAdArmO

nÁš TiP

ZONE
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Hotel sa nachádza len 1 km od 
centra obľúbeného strediska Her-
sonissos plného nákupných mož-
ností, tevarien, reštaurácií, barov 
a kaviarní. Ponúka svojím náv-
števníkov širokú škálu zábavy v 
podobe hotelového aquaparku. 
Od piesočnato kamienkovej pláže 
je vzdialený 800 metrov, na ktorú 
sa pohodlne dostanete hotelovým 
shuttle busom, ktorý premáva nie-
koľkokrát denne. Autobusová zas-
távka sa nachádza cca 500 m 
metrov od hotela. Medzinárodné 
letisko Heraklion je vziadalené 30 
km. 
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, lobby bar, WiFi, 
vonkajší bazén, detský bazén, 
slnečníky a ležadlá pri bazéne za-
darmo, vodný park, detské ihrisko, 
miniklub, fitness centrum, tenisový 
kurt, minimarket. ležadlá a slneč-

níky pri bazéne a na pláži zadar-
mo, bar pri bazéne, záhrada.
Ubytovanie: štandardne zariadené 
klimatizované (1.7. ‒ 31.8.) 2-
lôžkové izby s možnosťou 1 prís-
telky, rodinné izby s možnosťou až 
3 prístliek, kúpeľňa (sprcha alebo 
vaňa, WC, sušič na vlasy), telefón, 
SAT-TV, chladnička, balkón alebo 
terasa. Za poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večer formou 
bufetu, počas dňa ľahké občers-
tvene, miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje. Presný popis ALL 
INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: **** 
Naše hodnotenie: ****: Hotelový 
komplex plný zábavy poteší najmä 
rodiny s deťmi, ktoré hľadajú príje-
mné ubytovanie s rôznymi atrak-
ciami. Hotel odporúčame všetkým 
vekovým kategóriám, najmä rodi-
nám s deťmi.

Hotel AQUA SUN VILLAGE 

AQUAPArK
ZAdArmO

nÁš TiP

ZONE
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Hotel sa nachádza priamo na pláži v 
blízkosti centra malebného prístavu v 
Hersonissose.  Hotel ponúka prí-
jemnú dovolenku  tým, ktorí si chcú 
odpočinúť a vychutnať si krétsku 
pohostinnosť. Oblasť ponúka množs-
tvo krásnych pláži, historických pa-
miatok a prírodných krás. Hotel 
Palmera je ideálnou voľbou pre tých, 
ktorí vyhľadávajú pokoj a relax. Od 
medzinárodného letiska Heraklion je 
letovisko vzdialené 24 km. 
Vybavenie: Hotel ponúka celkom 86 
izieb rozložených do niekoľkých 3-
poschodových budov. Medzi ďalšie 
zariadenia patria lobby s recepciou, 
čitáreň, hlavná reštaurácia, a la carte 
reštaurácie "Palmera more" s terasou, 
bar, satelitná TV miestnosť a bufet / 
snack bar, plavecký bazén so slnečnou 
terasou, lehátka a slnečníky zadarmo 
pri bazéne, na pláži za poplatok, 
čistiareň, práčovňa. Ďalej je hosťou k 
dispozícií SPA centrum otvorené od 
11:00 do 19:00 okrem nedele. Využiť 
môžu aj služby masérov, fitness, či 
vírivky /za poplatok.  
Ubytovanie: vkusne zariadené, klima-
tizované izby s vlastným balkónom 
(klimatizácia v cene). Každá izba je 
vybavená satelitným TV, vlastným 
sociálnym zariadením so sprchou, 
sušičom vlasov, župany, telefón, trezor 
(za príplatok). Wifi je zadarmo 
dostupná v celom areáli.

Stravovanie: ALL INCLUSIVE raňajky, 
neskoré raňajky, obedy, večere formou 
bufetových stolov, alkoholické a 
nealkoholické nápoje miestnej výroby, 
ľahké občerstvenie počas dňa. 
Podrobný rozpis služieb ALL INCLUSIVE 
dostanete po príchode na recepcii 
hotela.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: hotel svojou 
výbornou polohou na pláži a v blízkosti 
centra poteší nielen milovníkov histórie, 
krásnych pláži ale i rodiny s deťmi či 
mladých ľudí, s bohatým nočným 
životom.  Ponúka veľké množstvo 
športových aktivít ale i relax a kľud pri 
krásnych západoch slnka sprevádzané 
krétskou pohostinnosťou v nádhernej 
scenérii Kréty. 

Hotel PALMERA BEACH 

SPA &
wELLnESS

ObľúbEnÝ
hOTEL

ZONE
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Obľúbený hotelový komplex s nie-
koľkými budovami je postavený 
uprostred zelene a leží priamo na 
piesočnatej pláži, ktorá je ocenená 
Modrou vlajkou. Hotel ponúka 
množstvo aktivít nie len pre deti,o 
ktorých sa postará  animátor, ale aj 
pre dospelých, ktorí si môžu užiť 
športové aktivity, či Krétsku pohos-
tinnosť. Transfer z letiska trvá cca 40 
minút. 
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
minimarket, Wi-Fi zdarma, hlavná 
reštaurácia s oddelenou časťou pre 
dospelých, detský bufet, klasická 
Krétska taverna Zorbas, bary, 3 von-
kajšie bazény, bazén s tobogánmi a 
vodnými atrakciami, ležadlá a slneč-
níky pri bazéne zdarma, amfiteáter, 
detské ihrisko, denný a večerný ani-
mačný program pre deti aj dospelých, 
fitnescentrum, bankomat, supermar-
ket, obchod so suvenírmi. Za popla-
tok, sauna, masáže.

Ubytovanie: Štandardné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky, rodinná izba s možnosťou 
2 prístelok, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
Wi-Fi zdarma, SAT TV, telefón, 
chladnička, trezor, kávový a čajový 
set, balkón alebo terasa.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových, ľahké občerstvenie po-
čas dňa, nealkoholické a alkoholi-
cké nápoje miestnej. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: veľmi  prí-
jemný hotel, s výbornou polohou 
na pláži, poteší nielen rodiny s 
deťmi, o ktorých sa starajú sloven-
skí animatori ale aj náročnejších 
klientov vyhľadávajúcich pamiatky, 
kultúru či mnnožstvo športových 
aktivít. Zelená záhrada a more, je 
ideálnou voľbou pre strávenie krás-
nej dovolenky

Hotel LYTTOS BEACH 

rOdinnÝ
hOTEL

AnimÁciA

ZONE
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hotel sa nachádza v obľúbenom 
stredisku Hersonissos, v oblasti bo-
hatej na archeologické nálezy. Pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora je vzdialená len 20 m. Hotel 
ponúka moderné štýlové ubyto-
vanie na skvelom mieste. Cen-trum 
mesta Hersonissos je od hotela 
vzdialené 300 m, centrum Herakli-
onu 30 km.  
Vybavenie: vstupná hala s 24-hodi-
novou recepciou, Wi-Fi, hlavná reš-
taurácia, snack bar, lobby bar, bazén 
na streche, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne, výťah, minimarket, biliar, stolný 
tenis, parkovisko, záhrada, slnečná 
terasa, požičovňa áut a motocyklov. 
Za poplatok: á la carte reštaurácia na 
pláži, vodné športy na pláži, plážový 

set, plážové uteráky, lekárska služba. 
Ubytovanie: štandardne vybavené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prís-
telky sú vybavené kúpelňou (spr-
cha), WC, sušičom na vlasy, klimati-
záciou, WiFi, rádiom, SAT TV, trezo-
rom (za poplatok), telefónom, balkó-
nom alebo terasou.
Stravovanie: Polpenzia / ALL IN-
CLUSIVE (za príplatok) Presný popis
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: Hotel je 
skvelou voľbou pre hostí, ktorí si 
chcú vychutnať krásne teplé more, 
súkromnú pláž, vysoké hory, či 
množstvo kaviarničiek, barov a ob-
chodov v centre najväčšieho turis-
tického letoviska.

Hotel GOLDEN BEACH 

nÁš TiP

ObľúbEnÝ
hOTEL

ZONE
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Príjemný hotel  v obľúbenom letov-
isku Hersonissos, ktoré je vyhľadá-
vané vďaka svojej živej dovolen-
kovej atmosfére. Piesočnatá pláž je 
vzdialená od hotela len 300 m. Vo  
svojom voľnom čase môžete navšt-
ívit neďaleké Akvárium Aquaworld. 
Letisko v Heraklione je vzdialené 26 
km. 
Vybavenie: vstupná hala s 24 hodi-
novou recepciou, hlavná reštaurácia, 
lobby bar, kapacita hotela je 73 izieb, 
room service, WIFI, vonkajší strešný 
bazén s ležadlami a slnečníkmi, bar 
pri bazéne, biliard, práčovňa, kniž-
nica. Za poplatok: ležadlá a slnečníky 
na pláži, trezor.

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľ-
ňa (WC, sprchovací kút), sušič na 
vlasy, SAT-TV, telefón. Za príplatok: 
klimatizácia (7€ / deň, chladnička 3
€ / deň)
Stravovanie: Polpenzia / ALL IN-
CLUSIVE (za príplatok) Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli.  
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***: obľúbený 
mestský hotel vhodný pre všetky 
vekové kategórie. Vďaka svojej po-
lohe v blízkosti barov, obchodov a 
reštaurácií je ideálnou voľbou pre 
tých, ktorí chcú zažiť aktívnu dovo-
lenku. 

Hotel ILIOS 

ObľúbEnÝ
hOTEL

ZONE
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veľmi obľúbený komplex situovaný 
v meste Hersonissos. Pláž je vzdia-
lená cca 300m od hotela. Do živého 
centra plného reštaurácií, barov a 
obchodov sa dostanete krátkou pre-
chádzkou.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, lobby bar, bar pri 
bazéne, dva vonkajšie bazény, detský 
bazén, tobogány, detské ihrisko, 
detský kútik, tenisové kurty, fitnes, 
sauna, stolný tenis, šípky, slnečníky a 
ležadlá pri bazéne, konferenčná sála, 
parkovisko. Za poplatok: masáže, 
internet, SPA centrum, vodné športy, 

slnečníky a ležadlá na pláži.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, SAT-TV, 
telefón, minichladnička, kúpeľňa 
(sprcha, WC), sušič na vlasy, balkón.
Stravovanie: ALL IN-CLUSIVE
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: hotel s pria-
teľskou atmosférou a kvalitnými služ-
bami spĺňa všetky požiadavky klien-
tov na strávenie príjemnej a aktívnej 
dovolenky plnej zábavy a nových 
zážitkov.

Hotel MEDITERRANEO 

rOdinnÝ
hOTEL

ZONE
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Heronissos je menší štýlový 
mestský hotel nachádzajúci sa 
priamo v centre rušného stre-
diska plné obchodov, barov, 
reštaurácii a bohatého nočného 
života. Od pláže je vzdialený len 
100 m. Krátkou prechádzkou za 
prístavom je možnosť využitia 
väčšej a širšej piesočnato-ka-
mienkovej pláže.
Vybavenie: Recepcia, WiFi, TV 
miestnosť, reštaurácia, vonkajší 
bazén, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zadarmo, bar pri bazéne, 
úschovňa batožín, parkovisko.
Ubytovanie: štandardne zaria-
dené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kú-
peľňa (sprcha alebo vaňa, WC, su-

šič na vlasy), TV, mini chladnička, 
balkón alebo terasa. Za poplatok: 
trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večer for-
mou bufetových stolov. Miestne 
alkoholické a nealkoholické ná-
poje počas dňa. Presný popis All 
Inclusive dostanete v hoteli po 
príchode na recepcii.
Oficiálna kategória: ***+
Naše hodnotenie: ***+: Hotel 
určený predovšetkým pre klien-
tov, ktorí vyhľadávajú nočný 
život a rušné stredisko plné barov 
a zábavy. Nachádza sa len 100 m 
od pláže. Odporúčame všetkým 
vekovým kategóriám.

Hotel heroniSSoS +
ZONE
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Panoramatický hotel  s rodinnou at-
mosférou sa nachádza v pokojnom 
letovisku Stalis priamo nad morom. 
Vstup do mora je po móle. Svojim 
hosťom ponúka nádherný pano-
ramatický výhľad na more. Pláž je 
vzdialená 5-8 minút od hotela. V 
blízkosti hotela sa nachádza množs-
tvo taverien, krčmičiek a obchodov. 
Do rušných miest je možné sa dostať 
autobusovou dopravou, iba 150 m 
od hotela stojí zastávka autobusu. 
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, lobby bar, vonkajší 
bazén s terasou a výhľadom na more, 
detsky bazén, detské ihrisko, bar pri 
bazéne, minimarket, TV miestnosť, 
herňa. Za poplatok: internetový kútik, 
trezor, ležadlá a slnečníky na pláži.

Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(sprcha, WC), sušič na vlasy, SAT-TV, 
minichladnička, telefón, balkón, ro-
dinné izby na vyžiadanie.
Stravovanie: ALL IN-CLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občerstvenie 
počas dňa, alkoholické a nealko-
holické nápoje miestnej výroby. Pres-
ný popis ALL INCLUSIVE dostanete v 
hoteli 
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: vzhľadom na 
polohu hotela a blízkosť živého 
centra mestečka Stalida je hotel 
správnou voľbou pre všetkých, ktorí 
vyhľadávajú nočný život, prechádzky 
a dobré jedlo.

Hotel HORIZON BEACH 
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Rozsiahly rezort Europa Beach leží 
v pokojnom prostredí priamo na 
prekrásnej pláži. Len 10 minútovou 
príjemnou prechádzkou pozdĺž 
pobrežia sa dostanete do dedinky 
Analipsi, kde nájdete obchodíky, 
reštaurácie alebo miestne taverny. 
Rušné mesto Hersonissos, ktoré je 
známe svojím bohatým nočným 
životom leží 7 km od hotela a me-
dzinárodné letisko v Heraklione je 
vzdialené 25 km.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácia, bar, 2 vonkajšie 
bazény, 2 detské bazény, miniklub, 
detské ihrisko, fitnes centrum, 
volejbal, stolný tenis, šípky, biliard, 
animácie, TV miestnosť, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne, WiFi v lobby 

zadarmo. Za poplatok: ležadlá 
a slnečníky na pláži, masáže, tenis, 
vodné športy na pláži.
Ubytovanie: klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou až 2
prísteliek, kúpeľňa (sprcha alebo
vaňa, WC). telefón, SAT-TV, mi-
nichladnička, sušič na vlasy, balkón.
Za poplatok: trezor.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou
bufetových stolov, ľahké občer-
stvenie počas dňa, alkoholické
a nealkoholické nápoje miestnej
výroby. Presný popis ALL INCLUSIVE
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: hotel s prí-
jemnou atmosférou a priateľským
personálom poskytujúci kvalitné
služby je správnou voľbou pre
klientov, ktorí preferujú dovolenku
v pokojnom prostredí. Každý určite
ocení aj vynikajúcu polohu hotela.

Hotel europA beAch 

rodinný 
hotel

ZONE
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Hotel  sa nachádza na jednej z naj-
krajších pláží strediska Gouves, len 8 
km od živého strediska Hersonissos 
a 14 km od letiska v Heraklione. Z 
hotela je možné podniknúť výlety 
do okolitých miest, ako napríklad 
akvárium, alebo palác Knossos, kam 
sa pohodlne dostanete autobusom 
spred hotela.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
reštaurácia, bar pri bazéne, vonkajší 
bazén, detský bazén, slnečníky a 
ležadlá pri bazéne zadarmo, WiFi v 
lobby zadarmo, TV miestnosť, herňa. 
Za poplatok: slnečníky a ležadlá na 
pláži. 

Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky alebo 
rodinné izby, SAT-TV, telefón, mini-
chladnička, kúpeľňa (sprcha, WC), sušič 
na vlasy, balkón. Za poplatok: trezor. 
Stravovanie: ALL IN-CLUSIVE Raňajky, 
obedy a večere formou bu-fetových 
stolov, ľahké občerstvenie počas dňa, 
alkoholické a nealkoholic-ké nápoje 
miestnej výroby. Presný opis ALL 
INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: hotel dýcha-
júci tradíciami a pokojom určite oce-
nia všetky vekové kategórie.

Hotel DIOGENIS BLUE PALACE ZONE

ObľúbEnÝ
hOTEL
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Hotelový komplex skladajúci sa zo 
šiestich moderných budov a deluxe 
časti sa nachádza vo vyhľadávanej 
lokalite Malia a rozprestiera sa 
priamo na zlatistej pieskovej pláži, 
iba 800 m od centra. Poloha hotela 
je ideálna pre každého, kto chce 
zažiť relax a zároveň mať na blízku 
centrum pulzujúceho mestečka. 
Vzdialenosť od mesta Heraklion a 
letiska je cca 35 km.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, bar pri 
bazéne, plážový bar, 3 bazény, 1 
detský bazén, jacuzzi, stolný tenis,  
biliard, šípky, detské ihrisko, detský 
klub 6-14r (júl-august), vodné 
športy (za poplatok),  nepravidelné 
večerné programy, SPA, masáže, 
kaderníctvo, telocvičňa, sauna, le-
žadlá a slnečníky na pláži a pri 

bazéne zdarma, plážové uteráky (za 
depozit, výmena za poplatok).
Ubytovanie: moderne a vkusne 
zariadené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľ-
ňa (sprcha/WC), minichladnička, 
telefón, SAT-TV, kávovar s príslušen-
stvom, sušič na vlasy, balkón.
Stravovanie: ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občerstve-
nie počas dňa, alkoholické a neal-
koholické nápoje miestnej vý roby. 
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: skvelá voľ-
ba pre všetkých klientov vyhľad-
ávajúcich komfort, kvalitné služby, 
nádhernú pláž a ocenia blízkosť 
živého centra. Určite naplní aj oča-
kávania náročnejších klientov. 

Hotel HIGH beAch

rodinný 
hotel

ZONE

PLÁŽOVÝ
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Fakultatívne výlety

ROKLINA SAMARIA -,GRAND KANYON“ KRÉTY
Je to najdlhší a asi aj najkrajší skalnatý kaňon 
v Európe. Veľa turistov príde na Krétu práve 
preto, aby videli tento kaňon. Pohľad na fan-
tastickú prírodu, meniacu sa každý kilometer, 
osvieženie v krištáľovo čistých a ľadových potô-
čikoch, privoňanie k jednej zo 150 druhov rast-
lín, ktorú nenájdete nikde inde, tak ako náhod-
né stretnutia so symbolom Kréťanov – divokou 
kozou Kri – kri, sa stávajú zaslúženou odmenou 
za vynaloženú námahu. Výška skalnatých stien, 

týčiacich sa po obidvoch stranách, miestami 
dosahuje až 300 m a šírka pri tzv. „ Železnej brá-
ne“ dosahuje tri metre. Pri absolvovaní prvej 
polovice turistiky, môžete navštíviť zrúcaniny 
izolovanej dedinky Samaria. Na konci rokliny 
Vás čaká osvieženie v priezračných vodách Lí-
byjského mora. K výletu patrí aj krátka plavba 
na lodi z ústia Agia Roumeli do Sougie, kde Vás 
bude čakať Váš autobus. Nemusíte sa báť dlhej 
pešej túry, denne ju absolvuje zhruba 1500 tu-
ristov všetkých vekových kategórií.

KRÉTSKY VEČER
Jedlo, pitie, radovánky – životný štýl typického 
Kréťana Zorbu, ktorého filozofiou je Kréta sama. 
Poďte s nami stretnúť sa s ním, alebo s jeho po-
tomkami do neďalekej taverny. Zatancuje pre 
Vás Sirtaki a spoznáte krétsky folklór doprevád-
zaný živou hudbou. Servírovať Vám budú typic-
ké grécke menu a lahodné grécke víno môžete 
tiež vypiť, čo Vám hrdlo ráči. Keď sa Vám bude 
zdať, že Sirtaki ovládate – prosím na parket!

OSTROV CHRISSI
Výlet začína v najjužnejšom krétskom meste 
Irapetra. Ostrov Chrissi čiže tiež „Oslí ostrov“ 
v Líbyjskom mori je vzdialený od pevniny asi 
15 kilometrov. Je len 5 km dlhý a 1 km široký 
a vďaka unikátnemu cédrovému lesu sa ost-
rov stal prírodnou rezerváciou. Pre krištáľovo 
čistú a tyrkysovo modrú vodu, nádherné pláže 
a svetlý piesok sa tiež nazýva Karibik Kréty. Os-
trov je rajom pre milovníkov prekrásnej príro-
dy a súčasne ideálnym miestom pre strávenie 
príjemného dňa plného kúpania a odpočinku 

na jednom z najkrajších miest Kréty. Občerstve-
nie si je možné v priebehu celého dňa zakúpiť 
v miestnej taverne alebo v bare.

OSTROV GRAMVOUSA
Na severozápadnom pobreží Kréty, v zálive Ki-
ssamos, na konci mysu Vouxa vyčnieva malý 
skalnatý ostrov s bohatou históriou – Imeri 
Gramvousa. Ostrov bol opevnený Benátča-
nmi, ktorí na jeho vrchole postavili benátsku 
pevnosť. Táto pevnosť odolávala nájazdom pi-

rátov a mnohých dobyvateľov a ako jedna z 3 
ostrovov Kréty nikdy nebola dobytá Turkami. 
Okrem benátskej pevnosti vypínajúcej sa nad 
morom Vás určite zaujme neopísateľné kúzlo 
priezračnej krištáľovej vody hýriacej tými naj-
krajšími farbami mora. Na lodi si môžete kúpiť 
chutný obed a po obede sa vyberieme do di-
vokej a čarokrásnej lagúny Balos, v ktorej kedysi 
kotvila i kráľovská loď Británia, ktorá na svojich 
palubách viezla princeznú Dianu a princa Char-
lesa počas ich svadobnej cesty. Tu strávime 
zbytok dňa. Chceli by ste sa vydať za dobro-
družstvom a na pirátsku plavbu? Tak neváhajte!

KNOSSOS
Knossos je najznámejšia krétska archeologická 
lokalita. Nachádza sa tu najzachovalejší minój-
sky palác. Hovorí sa, že kto nebol v Knóssose, 
nebol na Kréte. V minójskej dobe to bolo hlav-
né sídlo vladára celej Kréty, Minóa. Knossoský 
palác je po aténskej Akropole druhou najdôle-
žitejšou stavbou v histórii Európy. Je miestom, 
kde vznikla prvá európska civilizácia – Minójska 
kultúra. Obrovský palác, v ktorom Minójčania 
žili je dodnes pre historikov a archeológov zá-
hadou. Jeho obyvatelia disponovali mnohými 
výdobytkami modernej civilizácie. Palác však 
v najväčšom rozkvete zničilo zemetrasenie 
a požiar. Do konca minulého storočia ležal za-
budnutý v troskách. Znovu odkryť tento skvost 
staroveku sa podarilo až anglickému Arthurovi 
Evansovi. Vďaka nemu dnes môžeme obdivo-
vať stavebné majstrovstvo starých Minójčanov. 
Evans totiž Knossos nielen odkryl, ale aj zrekon-
štruoval.

V súčasnosti môžete získať predstavu o tom, 
ako tento labyrint asi vyzeral v dobe svojho 
rozkvetu. Navštívte aj archeologické múzeum 
v hlavnom meste Heraklione, kde sú zhromaž-
dené všetky skvosty Minojskej kultúry: fresky, 
piote, šperky, zbrane, keramika a kultové sošky.

OSTROV SANTORINI
Výlet trajektom na vulkanický ostrov Santori-
ni – čiernu perlu Stredomoria. Malý sopečný 
ostrov Santorini nájdete vo vzdialenosti asi 200 
km od Kréty. Tento ostrov je súčasťou súostro-
via Kyklady a jeho história je históriou vulkánu. 
V roku 1450 pred n. l. na ostrove vybuchla sop-
ka, ktorá je dodnes aktívna. Jej výbuch je pova-
žovaný za jednu z najväčších prírodných kata-
strof v dejinách ľudstva. Niektorí vedci dokonca 
spojujú túto udalosť so zánikom legendárnej 
Atlantídy. Ostrov je známy predovšetkým svo-
jou unikátnou architektúrou bielych domčekov 
a kostolov s modrými kupolami postavenými 
na skalnatom útese. Veľa ľudí tvrdí, že Santorini 
je najkrajším miestom v Grécku. Iní v ňom našli 
najkrajšie miesto na Zemi. Nesporne však ide 
o najviac fotografovanú scenériu Grécka.

SPINALONGA + BBQ
Nenáročný lodný výlet s kúpaním v zátoke Ko-
lokitha s obedom na lodi. Ostrovček vzdialený 
len 8 km severne od mestečka Agios Nikolaos, 
na ktorom Benátčania v roku 1579 postavili 
takmer nedobytnú pobrežnú pevnosť vzdo-
rujúcu tureckým nájazdom. Neskôr bola táto 
pevnosť útočiskom malomocných, pre ktorých 

tu krétska vláda roku 1903 vytvorila kolóniu. 
V súčasnosti je Spinalonga výletným miestom 
spojeným s kúpaním, obedom a návštevou 
mestečka Agios Nikolaos.
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Turecko

Turecko – krajina plná kontrastov, 
vznášajúca sa medzi starými 
orientálnymi tradíciami a európskym 
pokrokom, mnohotvárna a jedinečná. 
Objavíte tu tajomný Orient, jedinečné 
antické pamiatky či neopakovateľné 
zázraky prírody, nekonečné nádherné 
pláže, tureckú pohostinnosť.
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GEOGRAFIA
Turecko sa rozprestiera medzi dvoma kontinentmi Európou a Áziou. Symbo-
licky ho spája monumentálny Bosporský most v Istanbule. Územie Turecka je 
približne 1600 km dlhé a 800 km široké. Z toho v Európe na Balkánskom po-
lostrove leží iba 3 % územia a ostatných 97 % územia leží v juhozápadnej Ázii 
na polostrove Malá Ázia (nazývanom tiež Anatólia). Turecko obmývajú štyri mo-
ria: Čierne, Marmarské more , Egejské a Stredozemné. Susedí s viacerými kraji-
nami v európskej časti, sú to Bulharsko a Grécko a v ázijskej časti má spoločné 
hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. 
Turecko je prevažne hornatá krajina. Nížiny sa nachádzajú len v európskej čas-
ti. Veľkú časť vnútrozemia vypĺňa rozsiahla náhorná plošina Anatólia, ktorá je 
takmer po celom obvode lemovaná horami. Najvyššou horou je 5 165 m vysoký 
Ararat nachádzajúci sa na severovýchode krajiny. Obyvateľstvo sa skladá pre-
važne z Turkov a národnostných menších, z ktorých najväčšie zastúpenie majú 
Kurdi. Turci vyznávajú islamské náboženstvo.
Hlavné mesto: Ankara
Rozloha: 779 452 km2

Počet obyvateľov: cca 82 000 000
Jazyk: turecký

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Vzhľadom na rozlohu krajiny sa podnebie v jednotlivých častiach výrazne líši. 
Zatiaľ čo vnútrozemské kontinentálne podnebie prináša horúce letá a veľmi 
chladné zimy, na stredomorskom pobreží panuje príjemné teplé subtropické 
počasie, ktoré spôsobuje, že letná turistická sezóna je veľmi dlhá a trvá od apríla 
až do začiatku novembra. Počas hlavnej turistickej letnej sezóny tu vystupujú 
maximálne denné teploty bežne na 35°- 40°C. Noci sú teplé a teplota klesá 
na 20 °C, preto sú vhodné na príjemné večerné prechádzky.

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch °C 27 31 35 37 33 29
Voda °C 20 22 25 27 26 23

HIsTóRIA
Turecké územie patrí k najstarším trvalo osídleným regiónom na svete. Prvou 
ríšou, ktorá na území dnešného Turecka existovala v staroveku bola Chetitská 
ríša (od 18. do 13. stor. pred Kr.) Už od 12. stor. pred Kr. bolo západné pobre-
žie Anatólie kolonizované Grékmi. V 6.-5. storočí bola Anatólia dobytá Peržan-
mi, s ktorými viedli Gréci vojny. Nakoniec Anatóliu porazil vo významnej bitke 
Alexander Macedónsky. Po jeho smrti sa rozpadla na niekoľko helenistických 
štátov. Mnohí Gréci sa usadili v rôznych častiach Anatólie, čo viedlo k heleni-
zovaniu celej oblasti. Tieto štáty nemali dlhé trvanie a do konca 1. stor. pred 
Kr. všetky ovládla Rímska ríša. Po jej delení, v roku 395 Turecko pripadlo Byzant-
skej ríši. V 11. stor. dochádzalo k osídľovaniu tureckým obyvateľstvom. V roku 
1299 sa Osman I. stal prvým sultánom Osmanskej ríše, ktorá ako moslimský štát 
započala ťaženia do Európy, Ázie i Afriky. Sultán ako hlava Osmanskej ríše mal 
neobmedzenú (absolútnu) moc.
Počas tohto obdobia väčšina obyvateľov Anatólie, ktorí boli gréckeho pôvodu 
sa islamizuje a poturčuje. Gréci sa udržali iba na pobrežiach, v Kappadócií a vo 
veľkých mestách, kde žili aj Židia a Arméni. Osmanská ríša zanikla v roku 1923, 
kedy Mustafa Kemal Atatürk založil republiku. Ten sekularizoval štát a zaviedol 
mnohé iné reformy s ďalekosiahlymi dôsledkami. V tomto roku bola podpísaná 
Grécko-turecká výmena obyvateľov, potom, čo boli grécke vojská porazené.

2 000 000 Grékov opustilo Turecko, naopak do Turecka prišlo približne 500 000 
moslimov z Grécka. Turecko sa pokladá za súčasť Európy vznikom Tureckej re-
publiky 29. októbra 1923.

ZAsTUPITEĽsKÉ ÚRADY
Veľvyslanectvo slovenskej Veľvyslanectvo
republiky v Ankare Turecka v sR
Atatürk Bulvari 245, Holubyho 11, 811 03 Bratislava
Kavaklidere, 066 92, Ankara Tel: +421 2 5441 5504
Tel: 0090-312/467 50 75 (76) +421 2 5441 5606

VÍZOVÉ POVINNOsTI
Pre občanov Slovenskej republiky pri cestách do Turecka za účelom turistiky, 
ktoré nepresiahnu 90 dní, je od 23.08.2013 vízová povinnosť zrušená. Občan 
SR potrebuje na cestu do Turecka cestovný pas platný minimálne 3 mesiace 
po návrate z krajiny.

DEVÍZOVÉ PODMIENKY A MENA
Úradnou menou je nová Turecká Líra.  Odporúčame zameniť si Euro alebo USD, 
ktorými spravidla možno platiť v každom lestovisku. Kreditka-mi sa dá platiť vo 
väčších hoteloch, benzínových pumpách a v požičovniach áut. Devízové 
prostriedky môžete doviesť v neobmedzenom množstve, od 5 tis. USD podliehajú 
deklarácii. 1 Euro= cca 7 TRY kurz sa odvíja od aktuálnej ekonomiky.

OČKOVANIE A LEKÁR
Pre vstup do Turecka nie je povinné žiadne očkovanie. V záujme Vášho zdravia 
pite iba balenú vodu z obchodu (voda má odlišné mikrobiologické zloženie od 
našej; zdravotne je síce neškodná, náš organizmus na ňu však nie je zvyknutý), 
poriadne oplachujte kúpené ovocie a zeleninu, nekombinujte príliš jedlá, ktoré 
nepoznáte. V lekárňach (Eczane) bez problémov dostanete lieky, bežne predáva-
né u nás, pričom ich cena je porovnateľná. V prípade potreby lekárskej pomoci sa 
obráťte na recepciu hotela alebo delegáta.

ČAsOVÝ POsUN je v Turecku o 1 hodinu viac oproti Slovenskej Republike.

ČO JE ZAKÁZANÉ
Majte na zreteli dodržiavanie zákona, podľa ktorého sa prísne trestá napádanie, 
ohováranie a zosmiešňovanie Ataturka, tureckej zástavy, Tureckej republiky a pod.

ANTALYA
Je hlavné mesto Tureckej riviéry a zároveň jedným z najobľúbenejších letovísk Tu-
recka. Prekrásne pobrežie, prírodné krásy a nespočetné architektonické pamiatky z 
roka na rok priťahujú nových návštevníkov tohto mesta. Antalya je považovaná za 
srdce Tureckej riviéry. Najznámejšie pláže s jemným pieskom v tejto oblasti sú 
Konyaalti, Lara a Kundu. V starej časti mesta nájdete známu Hadriánsku bránu, za-
žijete pravú vôňu orientu, ktorú vám sprostredkuje atmosféra typických bazárov 
Starého mesta, kde môžete výhodne nakúpiť ručne tkané koberce a zlaté šperky. Z 
rímskych pamiatok stojí na prvom miestne Hadriánova brána z roku 130 n.l. pred 
Kr. V blízkosti je aj starodávne grécko-rímske mesto s presláveným divadlom As-
pendos, ktoré je jednou z najzachovalejších stavieb tohto druhu na svete.

BELEK
Prímorské letovisko Belek je známe mimoriadne kvalitnými golfovými ihriskami a 
dlhými pieskovými plážami, ktoré sú lemované eukalyptami a mandľovníkmi. 
Čistota pláže a mora je ocenená modrou zástavou. Letovisko ponúka rozľahlé 
hotelové areály s komplexnými službami najvyššej kvality. Belek je najzelenším 
strediskom Tureckej riviéry. Nachádza s tu množstvo borovicových a píniových 
hájov, i citrusové a olivové plantáže. V pozadí hotelových komplexov vystupuje 
mohutné pohorie Taurus. História mesta siaha až do 4 storočia pred.n.l. a predo-
všetkým vplyv Rimanov sa prejavuje na architektúre celého mesta a jeho okolia. K 
najvýznamnejším stavbám mesta Belek patrí jedno z najlepšie zachovaných di-
vadiel. Vzdialenosť medzi letiskom v Antalyi a strediskom Belek je približne 35 km.

sIDE
Prímorské letovisko stojace na skalnatom výbežku je vzdialené 70 km východne 
od letiska v Antalyi. Kedysi bývalá rybárska i pirátska osada rozhodne nestratila po 
dlhých storočiach na romantike. Prechádzky ruinami byzantských kostolov, svätýň 
a rímskych kúpeľov alebo návšteva niektorej zo štýlových reštaurácií či ka-
viarničiek v starom meste Vás určite nenechá ľahostajnými. Stredisko sa pýši naj-
väčším amfiteátrom na území Anatolie, ruinami Apollónovho a Athéninho chrá-
mu. Rozsiahle citrusové, pomarančové i bavlníkové háje sa tiahnu v bezprostred-
nej blízkosti mesta. Mestečko s úzkymi uličkami je turistami veľmi vyhľadávaným 
miestom. Za nákupmi aj za zábavou sem chodia aj z okolitých letovísk. Luxusné 
hotelové komplexy umiestnené priamo na širokej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora tu ocenia najmä rodiny s deťmi.

ALANYA
Známe stredisko sa nachádza na pobreží Stredozemného mora a od letiska je 
vzdialené približne 120 km. Dnes je Alanya známa svojimi nekonečnými piesoč-
natými plážami, vôňou ovocných záhrad a starým mestom. Mesto údajne na-
vštívila aj egyptská kráľovná Kleopatra, podľa ktorej je nazvaná aj najobľúbenejšia 
pláž Alanye. Krásnu panorámu letoviska neodmysliteľne dotvára pohorie Taurus. 
Alanya je rušné mesto i turistické stredisko. Dominantami letoviska sú Červená 
veža a starodávna pevnosť, ktorá sa týči nad priezračným morom. Práve z tohto 
miesta sa návštevníkom naskytne fantastický pohľad na známu Kleopatra Beach či 
malebný prístav. Neopakovateľnú atmosféru si vychutnáte pri prechádzke starým 
mestom i pri nakupovaní v orientálnom bazáre. Môžete tu nakúpiť tradičné strie-
borné šperky ako aj módny textilný a kožený tovar.

Všeobecné informácie a rady
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Turecko I Antalya – Lara

Luxusný novootvorený rezort sa 
nachádza v čoraz viac vyhľadá-
vanom letovisku Lara. Nákupné 
možnosti sú dostupné priamo 
v hoteli a taktiež v jeho blízkosti. 
Medzinárodné letisko v Antalyi je 
od hotela vzdialené 15 km a histo-
rické centrum Antalya 17 km. Na 
súkromnú piesočnato – kamien-
kovú pláž, vzdialenú približne 
200 m, sa dostanete príjemnou 
prechádzkou. Hotel ponúka náv-
števníkom plážový set zdarma
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, lobby bar s posedením, wifi 
prijpojenie vo všetkých verejných 
priestoroch zdarma, 9 reštaurácii, 
snack bar pri bazéne, butik, ka-
derníctvo, zlatníctvo, darčekový 
obchod, nočný klub, izbová služba, 
pranie a žehlenie (za poplatok), 
detský kutik, tobogány, wellnes & 
spa (za poplatok).
Ubytovanie: moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek sú 
vybavené vaňou/sprchou, WC, 
fénom, satelitným TV, telefónom, 
minibarom, klimatizáciou, wifi.

stravovanie: ULTRA ALL INCLU-
sIVE raňajky, obedy, večere formou 
bufetu, snack počas dňa, káva, 
zákusky, zmrzlina, nápoje na pláži, 
atď. Podrobný rozpis ultra all inclu-
sive dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****:
elegantný a honosný rezort otvo-
rený v roku 2017 vás očarí svojím 
moderným dizajnom a prvotried-
nymi službami. Ak túžite po bez-
starostnej dovolenke s nádychom 
luxusu, tak ste práve našli ideálne 
miesto.

LImAk LArA De Luxe HoTeL & resorT 

PLÁŽOVÝ
SET

rOdinnÝ
hOTEL

SPA &
wELLnESS

ZONE



120

Tu
re
ck
o

on-line rezervácie www.solvex.sk

Turecko I Antalya – kundu

Nádherný a luxusný hotelový kom-
plex Delphin Imperial je situovaný 
priamo na súkromnej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do 
mora. Letisko v Antalyi je vzdialené 
približne 20 minút jazdy od hotela, 
samotné centrum mesta leží vo 
vzdialenosti 15 km. V blízkosti ho-
tela sa nachádzajú nákupné centra, 
najbližšie je vzdialené asi 200 m.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, výťah, hlavná reštaurácia, a la 
carte reštaurácie, vonkajšie bazény, 
krytý bazén, detský bazén, aqua-
park, bar pri bazéne, bary, snack 
bar, nočný bar s diskotékou, mi-
niklub, detské ihrisko, detské kino, 
minidisko, detské menu, večerné 
programy, animačné programy, 
WiFi zdarma v súkromných aj ve-
rejných priestoroch, parkovisko, 
úschovňa batožín, zmenáreň, 
minimarket a obchody, požičovňa 
áut, fitnes, tenisový kurt, herňa, 
stolný tenis, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 
ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 le-
žadlá a slnečník podľa možností. 

Za poplatok: kúpeľné a wellnes 
centrum, masáže, biliard, šípky, 
bowling.
Ubytovanie: klimatizované štan-
dardné 2-lôžkové izby s možnosťou 
2 prísteliek, SAT-TV, telefón, trezor 
(zadarmo), minibar (dopĺňaný 
každý deň), kúpeľna (vaňa/sprcha, 
WC), sušič vlasov, balkón alebo 
terasa.
stravovanie: ULTRA ALL INCLU-
sIVE Raňajky, obedy a večere sú 
podávané formou bufetu. Program 
zahŕňa aj neobmedzenú konzumá-
ciu miestnych a niektorých zahra-
ničných alkoholických a nealkoho-
lických nápojov v bare otvorenom 
24 hodín denne, neskoré raňajky, 
počas dňa ľahké občerstvenie. 
Presný popis ULTRA ALL INCLUSIVE 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****+: luxusný 
hotel s vynikajúcimi službami uspo-
kojí aj najnáročnejších klientov 
a svojou polohou a vybavením je 
vhodný pre všetky vekové kategó-
rie, ako aj pre rodiny s deťmi.

Hotel DeLpHIn ImperIAL +
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Turecko I Antalya – Lara

Luxusný hotel Delphin Diva so 
svojou jedinečnou architektúrou a 
bezchybným servisom je priamo 
na zlatistej pláži v obľúbenom 
letovisku Lara. Nádherný areál sa 
nachádza len 10 km od letiska a 
15 km od samotného centra 
mesta Antalya. V areáli hotela ako 
aj jeho okolí nájdete množstvo 
nákupných možností. Do okoli-
tých miest sa dostanete taxíkom, 
alebo autobusom hneď pred hote-
lom.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, WiFi v lobby, hlavná 
reštaurácia, 7 a´la carte reštaurácií 
(japonská, čínska, sushi, talianska, 
rybia, turecká a mexická), 5 barov, 2 
vonkajšie bazény, 1 vnútorný 
bazén, detský bazén, tobogány, 
lunapark, detské ihrisko, miniklub 
(4-12r.), denné a večerné ani-
mačné programy, amfiteáter, živá 
hudba a vystúpenia, diskotéka, 
kino, plážový volejbal, fitnes, SPA, 
minifutbal, basketbal, tenisový kurt 
s vybavením, vodné pólo, aerobik, 
zumba, hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 

ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník podľa možností 
Za poplatok: kozmetika, kaderníc-
tvo, obchodíky, práčovňa, doktor, 
bowling, masáže, biliard, vodné 
motorové športy na pláži.
Ubytovanie: luxusne zariadené, 
klimatizované 2–lôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek, kúpeľňa 
(sprcha, WC), sušič na vlasy, SAT-
-TV, WiFi, telefón, minibar zdarma 
dopĺňaný denne, šatník s trezorom, 
čajový set, rýchlovarná kanvica, 
balkón. Detská postieľka na vyžiada-
nie. Možnosť bezbariérových izieb, 
rodinných izieb a suít za doplatok.
stravovanie: ULTRA ALL INCLUSIVE
Raňajky, obedy, večere formou 
švédskych stolov, ľahké občerstve-
nie počas dňa, zmrzlina, neobme-
dzené množstvo alkoholických 
a nealkoholických nápojov miestnej 
výroby, niektoré importované ná-
poje. Lobby bar je otvorený 24 hod. 
Presný popis ULTRA ALL INCLUSIVE 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: rozpráv-
kový komplex, ktorý poskytuje 
svojmu klientovi dokonalý komfort 
leňošenia v luxusných izbách či na 
pláži, spojený s množstvom aktivít 
či kulinárskymi zážitkami na jednom 
mieste. Z každého dňa sa stane je-
dinečný zážitok. Hotel ako stvorený 
na medové týždne, ale vhodný aj 
pre rodiny s deťmi a všetky vekové 
kategórie.

Hotel DeLpHIn DIvA premIere 
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Turecko I Belek – Iskele

Extravagantný a nekonvenčný dizajn 
hotela bol od jeho otvorenia v roku 
2006 ocenený niekoľkými prestížnymi 
oceneniami a momentálne patrí 
medzi TOP 10 hotelov sveta. Všadep-
rítomné zrkadlá, originálny systém 
osvetlenia, ktorý umožňuje meniť 
osvetlenie izby. Hotel sa nachádza 
v jednej z najluxusnejších oblastí 
Tureckej riviéry, v Beleku. Do centra 
mesta Belek je to 1 km. Royal Adam & 
Eve je situovaný priamo na súkromnej 
piesočnatej pláži. Hotel je určený pre 
osoby staršie ako 16 rokov.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, za poplatok á la carte 
reštaurácie - kebab house, mexická, 
talianska, rybie špeciality, medzinárodná, 
ázijská, reštaurácia Blind, Secret a Pa-
tisserie Lounge; 11 barov, food court, 
diskotéka, kaviareň, vináreň, konferenčné 
miestnosti, práčovňa, doktor, WiFi v ce-
lom rezorte zdarma, obchody, salón krásy, 
amfiteáter, kino, relaxačný bazén, beach 
club bazén, bazén so 4 tobogánmi, vnú-
torný bazén, wellness & SPA, fitnes cen-
trum, volejbal, tenis, squash, basketbal, 
stolný tenis, minifutbal, vodná gymnas-
tika, tanečné lekcie, aerobik, step-aerobik, 

joga, paintball, golf simulátor, večerné 
predstavenia a party. Za poplatok: vodné 
športy na pláži, bowling, biliard. Hotel po-
núka na pláži ležadlá a slnečník zadarmo, 
počet ležadiel a slnečníkov je obme-
dzený. Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník podľa možností.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky, kúpeľňa 
(vaňa, sprcha alebo jacuzzi, WC), sušič 
na vlasy, minibar, SAT-TV, telefón, trezor, 
WiFi a balkón/terasa.
stravovanie: ULTRA ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere formou boha-
tých švédskych stolov. Počas dňa ľahké 
občerstvenie, káva, čaj, koláčiky. Alko-
holické a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby a niektoré importované nápoje. 
Presný rozpis ULTRA ALL INCLUSIVE do-
stanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: Adam & Eve 
je tá správna dávka luxusu. Luxusný 
hotel v netradičnom futuristickom štýle, 
patriaci medzi špičku vo svojej triede. 
Vynikajúce služby tohto hotela ocenia 
aj tí náročnejší klienti. Blízkosť golfových 
ihrísk ulahodí aj milovníkom tohto 
športu.

Hotel ADAm & evA 
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Turecko I Belek – Bogazkent

Novovybudovaný luxusný rezort 
otvorený v roku 2016 sa nachádza 
pri krásnej piesočnatej pláži, na 
ktorú sa dostanete cez miestnu 
komunikáciu v obľúbenom leto-
visku golfistov, v Beleku v časti 
Bogazkent. Hotel sa nachádza len 
30 km od letiska a 5 km od centra 
mesta Belek. Golfové ihrisko je 
vzdialené 2 km. V okolí hotela 
nájdete aj nákupné možnosti.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, Wifi zdarma, hlavná 
reštaurácia, 3 a´la carte reštau-
rácie, cukráreň, 5 barov, vonkajší 
bazén, vnútorný bazén, detský 
bazén s tobogánmi, detské ih-
risko, miniklub, animácie, večerné 
programy, diskotéky, slnečníky 
a ležadlá a osušky na pláži zdarma, 
plážový volejbal a futbal, aerobik 
aj vodný a pólo, šípky, stolný tenis, 
TV miestnosť, welness centrum, 
SPA, fitness centrum, turecké kú-
pele, sauna, kaderníctvo, kozme-
tika, obchodíky so suvenírmi, lekár, 
práčovňa, vodné športy na pláži, 
potápanie, minigolf, bowling, bi-
liard, požičovňa áut.

Ubytovanie: elefantne zariadené, 
štandardné 2 – lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky a rodinné 
izby 2+2, klimatizácia, kúpeľňa 
so sprchou/vaňou, WC, sušič na 
vlasy, telefón, Wifi, SAT TV, mini-
bar, rýchlovarná kanvica, čajový 
a kávový set, trezor, balkón. Detská 
postieľka na vyžiadanie. Hotel 
disponuje aj izbami pre hendike-
povaných.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, ľahké občer-
stvenie počas dňa, alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej 
výroby. Presný popis ALL INCLU-
SIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: Novootvorený 
rodinný hotel elegantne a mo-
derne zariadený s výbornými 
službami v obľúbenom letovisku 
Belek. Nádherná piesočnatá pláž, 
čisté more, množstvo aktivít pre 
deti, športového vyžitia, ako aj 
nákupné možnosti ulahodia kaž-
dej vekovej kategórii no najmä 
rodinám s deťmi.

Hotel sensITIve premIum resorT & spA 
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Turecko I Belek – Ileribasi

LImAk ATLAnTIs DeLuxe resort & Hotel 
Moderný hotelový komplex z lu-
xusnej hotelovej siete Limak leží 
priamo na krásnej piesočnatej pláži 
v Beleku. Hotel a jeho areál lemuje 
krásna veľká záhrada a 100 ročné 
píniové borovice. Centrum mesta 
je vzdialené iba 4 km a najbližšie 
golfové ihrisko iba 1 km od hotela. 
Nákupné možnosti nájdete aj v ho-
teli. Medzinárodné letisko v Antalyi 
je vzdialené 35 km.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, WiFi v lobby, hlavná reštaurácia, 
6 a´la carte reštaurácií detský bazén, 
detské ihrisko, detské kluby – mini 
a junior, animácie, denné a večerné 
programy pre dospelých, amfiteáter, 
disko, fitnes, turecké kúpele, sauna, 
parná sauna, jacuzzi, hotel ponúka 
na pláži ležadlá a slnečník zadarmo, 
počet ležadiel a slnečníkov je obme-
dzený. Na jednu izbu klienti dostanú 
2 ležadlá a slnečník podľa možností. 
Za poplatok: SPA, wellness, masáže, 
kaderníctvo, internetová kaviareň, 
obchody, herňa, biliard, bowling, 
doktor, práčovňa, lekcie tenisu, 
potápanie, motorové vodné športy, 
bezmotorové športy sú zadarmo

Ubytovanie: luxusne zariadené klima-
tizované 2 – lôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek, kúpeľňa (vaňa/sprcha, 
WC), sušič na vlasy, SAT-TV, WiFi, tele-
fón, minibar (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi a pivom), trezor, balkón. Detská 
postieľka na vyžiadanie zdarma. Hotel 
ponúka aj rodinné izby (2 miestnosti 
s oddelenými dverami).
stravovanie: ULTRA ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy, večere formou 
švédskych stolov, ľahké občerstvenie 
počas dňa, zmrzlina, neobmedzené 
množstvo alkoholických a nealko-
holických nápojov miestnej výroby. 
Počas pobytu môžete využiť vstup 
do a'la carte reštaurácie 1x zdarma, 
nutná rezervácia. Presný popis ULTRA 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: luxusné 
ubytovanie, prvotriedny servis slu-
žieb či lukratívna poloha v luxusnom 
stredisku Belek sú synonymom tohto 
výnimočného hotela Limak Atlantis 
Deluxe Resort. Hotel pohladí všetky 
zmysly najmä nadšencom golfu, 
ale aj rodinám s deťmi. Vhodný pre 
všetky vekové kategórie.
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Turecko I side – kizilot

Kvalitný hotelový komplex s rozlo-
hou 50 000 m2 sa nachádza v side 
v časti Kizilot. Menšie mestečko Kizi-
lot je vzdialené 3 km od hotela. Od 
centra strediska Manavgat je vzdia-
lený 15 km a 80 km od medzinárod-
ného letiska v Antalyi. Na hotelovú 
pláž, ktorá je ocenená „Modrou 
vlajkou“, sa dostanete podchodom.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou, 
hlavná reštaurácia, 4 á la carte reštau-
rácie (rybia, turecká, čínska a mexická), 
lobby bar, výťah, 5 barov vrátane baru 
pri bazéne a plážového baru, 3 von-
kajšie bazény, detský bazén, vnútorný 
bazén, aquapark s toboganmi, detské 
ihrisko, konferenčná miestnosť, amfi-
teáter, SPA centrum (turecké kúpele 
a sauna), TV miestnosť, basketbal, 

stolný tenis, fitnes, 2 tenisové kurty, 
nákupné centrum, disko, parkovisko 
a animácie pre deti a dospelých. WiFi 
zdarma. Ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži zdarma. Za po-
platok: vodné športy na pláži, lekcie 
tenisu a osvetlenie kurtu, biliard, 
kaderník, čistiareň, bowling, lekár, 
masáže, požičovňa áut, herňa a opat-
rovanie detí.
Ubytovanie: komfortné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky, kúpeľňa (sprcha a WC), sušič 
na vlasy, telefón, minibar, SAT-TV, 
trezor a balkón.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere formou bo-
hatých švédskych stolov. Počas dňa 
ľahké občerstvenie, káva, čaj, koláčiky, 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje. Podrobný rozpis dostanete 
priamo v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: štýlovo za-
riadený hotel disponujúci kvalitnými 
službami vhodný pre všetky vekové 
kategórie vzhľadom na bohaté mož-
nosti zábavy, športu a oddychu.

Hotel AmeLIA BeAcH 
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Turecko I side – kumköy

Neobyčajne prekrásny hotel Luna 
Blanca leží v časti side – Kumkoy. 
Tento honosný hotelový rezort bol 
otvorený v roku 2014. Postavený 
je v tesnej blízkosti nádhernej 
priestrannej piesočnatej pláže, od 
ktorej je vzdialený 300 metrov. Pre 
tých pohodlnejších je k dispozícii 
hotelový autobus, ktorý premáva 
každú chvíľu na pláž. Nachádza sa 
približne 70 km od centra Antalye 
a 65 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi. Historické centrum mesta 
side je vzdialené len 7 km.
Vybavenie: vstupná hala s 24 hodi-
novou recepciou, lobby bar, hlavná 
reštaurácia a 4 tématické reštaurácie 
(rybia, turecká, talianska a japonská). 
K dispozicií je vonkajší bazén s barom, 
detský bazén s tobogánmi, detské 
ihrisko, mini klub, vyhrievaný vnú-
torný bazén, plážový bar, sauna a tu-
recký kúpeľ zdarma, SPA a wellness 
centrum (za poplatok), posiľňovňa, 
cukráreň a hotelové animácie pre deti 
aj dospelých. Bezplatné WiFi pripoje-
nie vo všetkých priestoroch hotela. 
Ležadlá a slnečníky pri bazéne a na 
pláži zdarma.

Ubytovanie: prepychovo zariadené 
štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky sú orientované na more 
alebo pevninu. Vybavené sú kúpeľňou 
(sprcha, WC, sušič na vlasy, uteráky 
a toaletné potreby), LED-TV, telefónom, 
lampou na čítanie, varnou kanvicou, 
bezpečnostnou schránkou, minibarom, 
balkónom a klimatizáciou. K dispozícii 
bezplatné WiFi pripojenie.
stravovanie: Hotel sa ponúka so 
službami Ultra all inclusive. Raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy, večere, polnočné 
večere a večerný snack sú podávané 
formou švédskych stolov. Alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej výroby 
a niektoré dovážané nápoje. Počas dňa 
ľahké občerstvenie (pečivo, zmrzlina, 
wafle, gozeme a dezerty). Presný rozpis 
Ultra all inclusive dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: Moderne zariadený 
a komfortný hotelový komplex je 
vhodný pre dospelých, ale aj rodiny 
s deťmi. Hotel, ktorý vykúzli spokojnosť 
na tvárach aj tých náročnejších klientov. 
Po strávení dovolenky v tomto rezorte 
budete bohatší o vydarené a dokonalé 
zážitky.

Hotel LunA BLAncA 
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Turecko I side – colakli

Luxusný hotel Royal Dragon, 
postavený podľa inšpirácie ju-
hovýchodnej Ázie, je situovaný 
priamo na piesočnatej pláži 
s krištáľovo čistým morom. Od 
centra mesta side je vzdialený 5 
km, od centra mesta Manavgat 
10 km.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia talianská, ázijská, turecká, 
rybia, lobby bar, bar pri bazéne, 
bar na pláži, snack bar, vonkajší 
bazén, vnútorný bazén, detský 
bazén. Hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, 
počet ležadiel a slnečníkov je 
obmedzený. Na jednu izbu klienti 

dostanú 2 ležadlá a slnečník 
podľa možností. Tobogany, disko-
téka, animácie, miniklub, stolný 
tenis,volejbal,šípky, turecký večer, 
SPA & wellness.
Ubytovanie: tematicky a štýlovo 
zariadené klimatizované 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1-2 prístel-
iek, kúpeľňa (sprcha, WC), telefón, 
SAT-TV, minibar, sušič na vlasy, 
balkón.
stravovanie: ULTRA ALL INCLU-
sIVE Raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov. 
Počas dňa ľahké občerstvenie, 
káva, čaj, koláčiky. Miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje. 
Presný rozpis ULTRA ALL INCLU-
SIVE dostanete v hoteli. 
Oficiálna kategória: ***** 
Naše hodnotenie: *****: hotel 
Royal Dragon je unikátny do-
volenkový rezort s priateľskou 
atmosférou, krásnymi záhradami 
a súkromnou zlatistou plážou 
dotýkajúcou sa modrých vôd stre-
dozemného mora. Toto všetko 
pôsobí aj na najnáročnejších 
hostí.

Hotel royAL DrAgon 
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Turecko I side – manavgat

Rodinný päťhviezdičkový hotel 
je postavený v tureckom štýle 
v nádhernom rozkvitnutom 
parku. Tvorí ho hlavná budova 
a vilky. Nachádza sa v side 
v časti Manavgat. Leží na vlast-
nej priestrannej piesočnato–ka-
mienkovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora. Od centra 
strediska side je vzdialený 15 
km a 80 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi.
Vybavenie: vstupná hala s re-
cepciou, hlavná reštaurácia, 3 á 
la carte reštaurácie (talianska, ry-
bacia a turecká), lobby bar, výťah, 
vonkajšie bazény s oddelenou 
detskou časťou, vnútorný bazén, 
aquapark s toboganmi, detské 
ihrisko, amfiteáter, SPA centrum 
(turecké kúpele a sauna), TV 
miestnosť, tenisové kurty, stolný 
tenis, šípky, fitnes, minifutbal, 
plážový volejbal, nákupné cen-
trum, disko a animácie pre deti 
a dospelých. WiFi v areáli hotela 
je k dispozícii zdarma. Ležadlá, sl-
nečníky a uteráky pri bazéne a na 
pláži zdarma. Za poplatok: vodné 

športy na pláži, lekcie tenisu 
a osvetlenie, biliard, opatrovanie 
detí, internetová kaviareň, lekár, 
masáže a požičovňa áut.
Ubytovanie: komfortné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístely, kúpeľňa (sprcha/vaňa 
a WC), sušič na vlasy, SAT–TV, te-
lefón, minibar (dopĺňaný denne), 
trezor (za poplatok) a balkón.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere podá-
vané formou bohatých švédskych 
stolov. Počas dňa ľahké občer-
stvenie, káva, čaj, koláčiky, alko-
holické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby. Podrobný rozpis 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: odporú-
čame tento obľúbený a kvalitný 
hotel, ktorý splní očakávania aj 
náročnejšej klientely. Ponúka 
množstvo aktivít pre všetky ve-
kové kategórie. Zaujímavosťou 
tohto hotela je, že na výrobu 
jedál využíva suroviny pestované 
vo vlastných záhradách. S jeho 
službami budete určite spokojní!

Hotel cLuB nenA 
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Vynikajúci hotelový komplex pat-
riaci do kvalitnej hotelovej siete 
süral Hotels je obľúbený ako u mla-
dých, tak u starších ľudí a obľubujú 
ho aj rodiny s deťmi. Obrovský areál 
ponúka množstvo zábavy, ale aj 
vytúžený pokoj a relax. Je situovaný 
priamo na krásnej piesočnatej pláži 
v side, v jednom z najobľúbenejších 
stredísk Tureckej riviéry. Centrum 
Colakli je vzdialené 2 km a historické 
centrum side 9 km.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, 4 a la carte 
reštaurácie, 6 barov, kaviareň, TV 
kútik, 2 vonkajšie bazény, 2 detské 
bazény s tobogánmi, 1 vnútorný 
bazén s detskou časťou, fitnes, 
sauna, kaderníctvo, kozmetický 
salón, turecké kúpele, lekár, zmená-
reň, pošta, minimarket, zlatníctvo, 
obchod so suvenírmi, 2 tenisové 
kurty, diskotéka s disko barom, am-
fiteáter, animátorske tímy (aj českí 
animátori), animačné programy, 
WiFi v lobby bare, konferenčná 
miestnosť. Hotel ponúka na pláži 
ležadlá a slnečník zadarmo, počet 

ležadiel a slnečníkov je obmedzený. 
Na jednu izbu klienti dostanú 2 le-
žadlá a slnečník podľa možností.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky, 
kúpeľňa (sprcha/vaňa, WC), sušič 
na vlasy, telefón, SAT-TV, minibar, 
trezor (za poplatok), balkón. Za 
doplatok možno objednať rodinnú 
izbu.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu. Počas dňa ľahké občerstvenie, 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: veľmi 
obľúbený, príjemný a kvalitný hotel 
s vysokou úrovňou služieb, ktorý 
splní očakávania aj náročnejšieho 
klienta. Svojou rozlohou a službami 
ulahodí každej vekovej kategórii, 
keďže ponúka množstvo športo-
vých a zábavných aktivít, aquapark 
pre deti, ale aj obrovskú krásnu zá-
hradu ako stvorenú na prechádzky 
a relax.

Hotel sürAL resorT 
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Hotelový komplex süral saray s veľ-
kým udržiavaným areálom plným 
zelene a súkromnou piesočnatou 
plážou. Centrum mestečka Colakli je 
2 km od hotela a antické centrum 
side 9 km. Hotel je určený pre osoby 
staršie ako 16 rokov.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, snack bar 
na pláži, vonkajší bazén, vnútorný 
bazén s detskou časťou, 4 bary - 
Pool bar, Lobby bar, Beach bar, 
Disco bar, sauna, masáže, kader-
níctvo, turecké kúpele, fitnes, lekár, 
zmenáreň, obchod so suvenírmi, 
minimarket, zlatníctvo, diskotéka, 
tenisové kurty, medzinárodné 
animátorské tímy - denné aktivity, 
večerné podujatia, podujatia , WiFi 
a konferenčná miestnosť. Hotel 
ponúka na pláži ležadlá a slnečník 
zadarmo, počet ležadiel a 
slnečníkov je obmedzený. Na jednu 
izbu klienti dostanú 2 ležadlá a 
slnečník podľa možností.
Za poplatok: masáže, motorové 
vodné športy, vybavenie a osvetle-
nie tenisových kurtov, biliard

Ubytovanie: klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1-2 príste-
liek, kúpeľňa (sprcha/vaňa, WC), 
sušič na vlasy, telefón, SAT-TV, mi-
nibar, trezor (za poplatok) a balkón. 
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere podávané 
formou bohatých švédskych stolov. 
Počas dňa ľahké občerstvenie, káva, 
čaj, koláčiky, miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje.
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: výborná 
lokalita hotela s krásnou záhradou, 
nádherná pláž, čisté more a množ-
stvo aktivít organizovaných hote-
lom, spríjemní dovolenku všetkým 
klientom. Blízkosť centra Side zaru-
čuje množstvo nákupných možno-
stí a nočný život nielen pre mla-
dých. Vrelo odporúčame vyskúšať i 
miestne reštaurácie v okolí s 
tureckými špecialitami.

Hotel surAL sArAy 
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Vyhľadávaný hotelový komplex 
s moderným vybavením a dobrými 
službami sa nachádza 400 m od pie-
sočnatej pláže, na ktorú pravidelne 
premáva kyvadlová doprava. Hotel 
side Crown Palace je od centra side 
s nákupnými možnosťami a množ-
stvom zábavných podnikov vzdia-
lený približne 7 km a od letiska 
v Antalyi cca 65 km.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, detský 
bufet v hl.reštaurácii. 4 à la carte 
reštaurácie (turecká, mexická, 
talianska, stredomorská), 4 bary 
vrátane baru na pláži a na diskotéke 
(za poplatok), 5 bazénov, aquapark, 
konferenčná miestnosť, minimar-
ket, denné a večerné animácie , 

plážový volejbal, basketbal, fitnes, 
turecký kúpeľ, WiFi v lobby , SPA 
a wellness centrum. Hotel ponúka 
na pláži ležadlá a slnečník za-
darmo, počet ležadiel a slnečníkov 
je obmedzený. Na jednu izbu klienti 
dostanú 2 ležadlá a slnečník podľa 
možností. Za poplatok: kaderník, 
obchodíky, masáže, vodné športy 
na pláži, lekár, kozmetika, práčovňa.
Ubytovanie: štandardné klima-
tizované izby s možnosťou 1-2 
prísteliek, kúpeľňa (vaňa/sprcha, 
WC), sušič na vlasy, balkón/terasa, 
telefón, SAT-TV, minibar, trezor (za 
poplatok. K dispozícii sú izby pre 
hendikepovaných klientov.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere podávané 
formou bohatých švédskych stolov. 
Počas dňa ľahké občerstvenie, káva, 
čaj, koláčiky, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje. Presný 
popis ALL INCLUSIVE dostanete 
v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: hotel je 
vhodný pre všetky vekové kategó-
rie a aj pre rodiny s deťmi.

Hotel sIDe crown pALAce 
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Prestížny hotel v oblasti side len 
300 m od krásnej piesočnatej pláže, 
na ktorú pravidelne premáva ky-
vadlová doprava. V blízkosti hotela 
sú nákupné možnosti, reštaurá-
cie, bary. Hotel je od centra side 
vzdialený 7 km a 65 km od letiska 
v Antalyi.
Vybavenie: recepcia, hlavná reštau-
rácia, 3 à la carte reštaurácie (tu-
recká, talianska, ázijská), 2 vonkajšie 

bazény, vnútorný bazén, tobogány, 
denné a večerné animácie, detský 
bazén, kino, minidisko, plážový vo-
lejbal, fitnes, konferenčná miestnosť, 
3 bary, bar na pláži a diskotéka (ná-
poje za poplatok). Hotel ponúka na 
pláži ležadlá a slnečník zadarmo, 
počet ležadiel a slnečníkov je obme-
dzený. Na jednu izbu klienti dostanú 
2 ležadlá a slnečník podľa možností. 
Za poplatok: motorové vodné športy 

na pláži, herňa, stráženie detí, SPA 
a wellness centrum, kaderník, ob-
chodíky.
Ubytovanie: štandardné klimatizo-
vané izby s možnosťou 1-2 prísteliek, 
kúpeľňa (vaňa/sprcha, WC), sušič na 
vlasy, balkón/terasa, telefón, SAT-TV, 
minibar, WiFi, trezor (zdarma). K dis-
pozícii sú izby pre hendikepovaných 
klientov.
stravovanie: ALL INCLUsIVE

Raňajky, obedy a večere podávané 
formou bohatých švédskych stolov. 
Počas dňa ľahké občerstvenie, káva, 
čaj, koláčiky, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje. Presný popis 
ALL INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: hotelový 
rezort s dobrými službami je vhodný 
pre všetky vekové kategórie a aj pre 
rodiny s deťmi.

Hotel sIDe crown cHArm pALAce 

Vynikajúci hotel side Crown sere-
nity sa nacháda približne 60km od 
letiska, 12km od centra mesta side 
a 500m od nádhernej pieskovej 
pláže, kde premáva shuttle bus pre 
hotelových hostí zadarmo. V okolí 
hotela sú nákupné možnosti.
Vybavenie: Vstupná hala s recep-
ciou, výťah, hlavná reštaurácia, 3 á 
la carte reštaurácie, lobby bar, bar 

pri bazéne, bar na pláži a tiež disco 
bar, patisseria, vonkajšie bazény 
s tobogánmi, detský bazén, vnútorný 
bazén, SPA a wellness, masáže, fitnes, 
konferenčná miestnosť, animácie pre 
dospelých i deti. Ležadlá a slnečníky 
pri bazénoch aj na pláži sú zadarmo.
Ubytovanie: Centrálne klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 2 
prísteliek, kúpeľňa (sprcha/WC), sušič 

na vlasy, SAT-TV, minibar, telefón, 
trezor (za poplatok), sušič na vlasy, 
balkón alebo terasa. Hotel disponuje 
aj izbami s bezbariérovým prístupom 
a rodinnými dvojlôžkovými izbami 
s možnosťou dvoch prísteliek.
stravovanie: ALL INCLUsIVE Ra-
ňajky, obedy a večere podávané 
formou bohatých švédskych stolov. 
Počas dňa ľahké občerstvenie, káva, 

čaj, koláčiky, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje. Presný rozpis 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: Tento výnimočný 
hotel s dobrými službami splní 
očakávania aj náročnejších klientov. 
Na strávenie nezabudnuteľnej dovo-
lenky ho odporúčame aj pre rodiny 
s deťmi.

Hotel sIDe crown serenITy 
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Tento pestrofarebný komplex, 
ktorý pozostáva z 3 obytných blo-
kov leží cca 16 km od mesta side 
a 60 km od letiska Antalya. Od 
pláže je vzdialený 600 m, avšak 
pre návštevníkov je zabezpečený 
zvoz zdarma. Ležadlá a slnečníky 
sú na pláži zdarma.
Vybavenie: Vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, 2 à la carte 
reštaurácie, niekoľko barov, mini-
market, v areáli vonkajší aj vnútorný 
bazén, tobogany, spa centrum, 
salón krásy, nákupná zóna, služby 
lekára, zmenáreň, nočný klub, kon-
ferenčná miestnosť, fitnes centrum, 
WiFi pripojenie v areáli hotela i na 
pláži zdarma, internetová kaviareň 
(za poplatok), parkovisko, čistiareň.

Ubytovanie: Moderne zariadené 
štandardné izby disponujú balkó-
nom (nie je podmienka) , telefó-
nom, SAT – LCD TV, minibarom, 
trezorom, súpravou na prípravu 
kávy a čaju, WiFi, kúpeľňou s WC 
a fénom.
stravovanie: ALL INCLUsIVE Ra-
ňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Presný rozpis služieb ALL INCLU-
SIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: ***** Výborný 
hotel, ktorý sa nachádza medzi 
hlavnými turistickými atrakciami 
regiónu a historickými miestami, 
iba 30 minút od centra mesta Side. 
Odporúčame rodinám s deťmi ale 
aj všetkým, ktorí si potrpia na kva-
litné služby.

Hotel rAmADA sIDe 
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Luxusný hotelový komplex s krás-
nou udržiavanou záhradou sa 
nachádza priamo na súkromnej 
piesočnato-kamienkovej pláži. 
Veľký aquapark poteší nielen naj-
menších, ale aj dospelých. O zá-
bavu sa okrem profesionálnych 
animátorov postará aj lunapark 
výhľadom na stredozemné more. 
Historické mesto side je od hotela 
vzdialené 15 km a medzinárodné 
letisko v Antalyi je 75 km.
Vybavenie: vstupná hala s 24-ho-
dinovou recepciou, 688 izieb, 
hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie, 
3 a´la carte reštaurácie, 4 bary 
– vrátane plážového baru s občer-
stvením, 3 snack bary, slnečníky
a ležadlá pri bazéne a na pláži bez
poplatku, niekoľko bazénov a to-
boganov, sauna, turecké kúpele,
masáže (za poplatok), kaderníctvo
(za poplatok), lekár, aquapark,
luna park, tenis, plážový volejbal,
lukostreľba, boccia, stolný tenis,
gymnastika, vodné pólo, šípky,
kanoe, fitness centrum, vodné
športy na pláži (za poplatok), mini
zoo, disco, detské ihrisko, minik-

lub, stráženie detí (za poplatok), 
wifi.
Ubytovanie: elegantné cen-
trálne klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
v hlavnej budove a vedľajších bu-
dovách, kúpeľňa/WC, vaňa alebo 
sprchový kút, sušič vlasov, kávový 
set, LCD TV/sat., trezor, balkón 
alebo terasa, minibar, telefón, 
toaletné potreby.
stravovanie: ALL INLCUsIVE 
Raňajky, obedy a večere sú podá-
vane formou bufetových stolov, 
počas dňa aj noci ľahké občerstve-
nie. K dispozícií sú aj 3 A-la-carte 
reštaurácie – mexická, rybie plody, 
ázijská. Presný popis ALL INCLU-
SIVE programu dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: Roz-
siahly rezort je vhodný pre nároč-
nejšiu klientelu. Jedinečná krásna 
stredomorská atmosféra je kom-
binovaná so širokým spektrom 
aktivít, služieb a zábavy, ktoré sa 
postarajú o nezabudnuteľnú do-
volenku pre akúkoľvek vekovú ka-
tegóriu, rovnako aj rodiny s deťmi.

Hotel cLuB TurAn prInce worLD
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Hotel Felicia Village patrí medzi 
veľmi obľúbené a pekné hotelové 
komplexy patriace side. Jeho 
výborná poloha hneď pri pies-
kovo-kamienkovej pláži a kvalita 
služieb v tomto Tureckom letovisku 
Kizilot Vás očarí. Nachádza sa 14 
km od centra mesta Manavgat, kde 
môžete navštíviť okrem iného aj 
unikátne vodopády. Od starobilého 
a históriou dýchajúceho mesta 
side je vzdialený cca 20km. Denne 
premáva aj kyvadlová doprava do 
týchto prekrásnych miest plných 
zážitkov a inšpirácie. Všade na vô-
kol je množstvo barov, reštaurácií, 
diskoték, historických a kultúrnych 
pamiatok a atrakcií. Medzinárodné 
letisko v Antalyi je vzdialené 80 km.
Vybavenie: 240 izieb, 15 bungalo-
vov, vstupná hala s recepciou, WiFi, 5 
reštaurácií, bary, klimatizácia, von-
kajšie bazény, vnútorný bazén, aqu-
apark, minibar, detský kútik, detské 
ihrisko, tenisové kurty, potápačské 
centrum, fitness centrum, animačné 
programy, detské ihrisko, lekár, am-
fiteáter, záhrada, wellness a masáže 
za poplatok Lehátka a slnečníky sú 

k dispozícií pri bazéne a na pláži 
zadarmo.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek, 
rodinné izby, možnosť príplatku 
s výhľadom na more, klimatizácia, 
kúpeľňa s vlastným sociálnym zaria-
dením, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, 
minichladnička, balkón/terasa
stravovanie: ALL INCLUsIVE raňajky, 
neskoré raňajky, obed, večera, občer-
stvenie, zákusky, zmrzlina, vybrané 
nealkoholické nápoje, vybrané ná-
rodné alkoholické nápoje, medziná-
rodné alkoholické nápoje, popolud-
ňajšia káva/čaj – formou švédskych 
stolov. Presný popis All Inclusive 
dostanú klienti priamo v hotely
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: Tento 
krásny hotel nesúci sa v rodinnej at-
mosfére je vhodný pre všetky vekové 
kategórie. Je bohatý na animácie 
a vystúpenia, no taktiež si tu prídu na 
svoje aj milovníci rôznych vodných 
športov a turistiky. Je to miesto, kde 
sa oplatí stráviť čas a prežiť ho ak-
tívne, alebo len jednoducho relaxom.

Hotel FeLIcIA vILLAge 
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Príjemný hotel Calido Maris je situ-
ovaný v pokojnej časti Manavgat 
neďaleko letoviska side, uprostred 
nádhernej zelenej záhrady. Široká 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora sa nachádza iba pár 
krokov od hotelového komplexu, 
ktorý ponúka aj ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zadarmo. Hotel sa 
nachádza 15 km od centra Manav-
gat a medzinárodné letisko v Anta-
lyi je vzdialené iba 75 km od hotela.
Vybavenie: vstupná hala s recep-
ciou, reštaurácie, 2 a la carte reštau-
rácie, 6 barov, bazén, krytý bazén 
s detskou časťou, detské ihrisko, 
tobogány, slnečníky a ležadlá na 
pláži zadarmo, plážový bar, plážový 
volejbal, animačné programy, mi-
niklub, herné centrum, konferenčná 
miestnosť, nákupná galéria, stolný 
tenis, WiFi na recepcii zadarmo. 
Za poplatok: fitnes, spa centrum, 
sauna, jacuzzi, internetová kaviareň, 
kaderníctvo, nápoje na diskotéke za 
poplatok, biliard, vodné športy na 
pláži, požičovňa áut.

Ubytovanie: klimatizované dvoj-
lôžkové izby s možnosťou 1-2 
prísteliek, telefón, satelitná TV, 
minibar, kúpeľňa so sprchovacím 
kútom, WC, sušičom na vlasy, bal-
kón. Za poplatok: trezor.
stravovanie: ALL INCLUsIVE 
Raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bufetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, zmrzlina, 
turecké palacinky. Neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a vybraných alkoholických 
nápojov miestnej výroby. Možnosť 
čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: moderný 
novopostavený päťhviezdičkový 
hotel v tesnej blízkosti nádhernej 
dlhej pláže s kvalitným servisom 
poskytovaných služieb je vhodný 
pre všetky vekové kategórie. Od-
porúčame všetkým klientom, ktorí 
chcú stráviť príjemnú dovolenku 
v pokojnom prostredí.

Hotel cALIDo mArIs HoTeL 
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Tento 5* hotelový komplex sa na-
chádza v oblasti Kargicak, v blízkosti 
neustále vyhľadávanom stredisku 
Alanyia, kde sa pohodlne dopravíte 
mestskými autobusmi „dolmušami“. 
Medzinárodné letisko Antalya je 
vzdialené 140 km. V okolí sa nachádza 
množstvo nákupných možností, barov 
a reštaurácií. Na kamienkovo – piesoč-
natú pláž, ocenenú Modrou vlajkou 
za čistotu, sa dostanete cez miestnu 
komunikáciu, kde je možné prejsť 
podchodom. Na pláži a pri bazéne je 
plážový set pre návštevníkov zdarma, 
osušky za depozit.
Vybavenie: Vstupná hala s nonstop re-
cepciou, klimatizované lobby, TV miest-
nosť, konferenčné priestory, hlavná 

reštaurácia , reštaurácia à la carte, výťah, 
kaderníctvo, lekárska služba a obcho-
díky a welness. Súčasťou hotelového 
zariadenia je vonkajší sladkovodný 
bazén, tobogán, detský bazén, slnečná 
terasa a bar pri bazéne.
Ubytovanie: Moderné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky a vlastným 
sociálnym zariadením (sprcha alebo 
vaňa, WC, fén) majú k dispozícií telefón, 
klimatizáciu, satelitnú TV, minibar a tre-
zor. Za poplatok - detská postieľka.
stravovanie: ULTRA ALL INCLUsIVE Ra-
ňajky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov. Počas dňa ľahké ob-
čerstvenie, káva, čaj, koláčiky. Miestne 
aj importované alkoholické a nealkoho-
lické nápoje. Presný rozpis ULTRA ALL 
INCLUSIVE dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: Moderne zre-
konštruovaný hotel ponúka možnosť 
príjemnej a ničím nerušenej dovolenky 
na krásnej pláži. Aktívnym dovolen-
károm poskytne bohatý animačný 
program pre deti ale aj dospelých, ako 
aj širokú ponuku športových aktivít. 
Odporúčame všetkým vekovým ka-
tegóriám aj rodinám s deťmi.

Hotel DrITA
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Moderný hotel sey Beach otvoril 
svoje brány v roku 2016. Nachádza 
sa v oblasti Alanya a od krásnej pie-
sočnato kamienkovej pláže ho delí 
len pobrežná komunikácia. Priamo 
v hoteli nájdete mnohé nákupné 
možnosti. Medzinárodného letiska 
v Antalyi je hotela vzdialené 133 
km a od historického centra Antalye 
5 km, kam sa ľahko a pohodlne do-
stanete taxíkom, alebo tradičným 
tureckým dolmušom.
Vybavenie: 24 hodinová recepcia, 
lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, vý-
ťah, úschovňa batožiny, vonkajší 
a vnútorný bazén, detský bazén, 
plážový bar, supermarket, obchod 
so suvenírmi, knihovňa, autopoži-
čovňa, práčovňa, lekár, kaderníctvo
Ubytovanie: Štandardné 2-lôžkové 
izby s balkónom, klimatizáciou, 
minibarom, trezor za poplatok, 
telefón, TV/SAT, WiFi, kúpelňa so 
sprchovým kútom, fén, WC.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obedy a večere formou bu-
fetových stolov, ľahké občerstvenie 
počas dňa, alkoholické a nealko-
holické nápoje miestnej i medzi-

národnej výroby. Presný opis ALL 
INCLUSIVE dostanete v hoteli
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****: Moderný 
hotel s výbornou polohou a služ-
bami poteší všetkých, ktorí milujú 
oddych. Pokiaš túžite po spozná-
vaní histórie, neďaleé centrum 
mesta Alanya, vám ponúkne nielen 
bohatú históriu, ale i krásne scené-
rie. Odporúčame všetkým vekovým 
kategóriám, rodinám s deťmi, i par-
tiám mladých ľudí, vyhľadávajúcich 
rušný denný i večerný život.

Hotel sey BeAcH 
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AZurA DeLuxe resorT & spA 
Päťhviezdičkový hotel Azura Deluxe 
Hotel Resort & spa je situovaný v 
časti Incekum priamo pri piesočna-
tej pláži s mólom. Nákupné možnosti 
nájdete v pešej dostupnosti od ho-
tela ale aj priamo v hotelovom kom-
plexe. Rodiny s deťmi ocenia blízkosť 
neďalekého aquaparku vzdialenom 
6 km v mestečku Okurcalar. Medzi-
národné letisko v Antalyi je vzdia-
lené približne 90 km od hotela. 
Vybavenie: vstupná hala s nonstop 
recepciou, reštaurácia, 5 à la carte 
reštaurácií (turecká, rybia, talian-
ska, ázijská a mexická), niekoľko 
barov, cukráreň, WiFi pripojenie na 
internet zdarma, vonkajší bazén, 
bazén so šmýkačkami, detský ba-
zén, obchodíky, disco, sauna a tu-
recké kúpele zdarma, vodné pólo, 
aerobic, plážový volejbal, animačné 
programy, denné aj večerné pro-
gramy,  Miniklub, minidisko, fitnes, 
stolný tenis, šípky, boccia. Hotel 
ponúka na pláži ležadlá a slnečník 
zadarmo, počet ležadiel a slneč-
níkov je obmedzený. 

Na jednu izbu klienti dostanú 2 
ležadlá a slnečník podľa možností. 
Za poplatok: procedúry SPA centra 
a masáže, biliard, vodné športy.
Ubytovanie: klimatizované 2 - 
lôžkové izby s možnosťou 1-2 
prísteliek, kúpeľňa (vaňa/sprcha, 
WC), sušič na vlasy, balkón, SAT-TV, 
telefón, WiFi pripojenie, trezor, mi-
nibar, súprava na prípravu teplých 
nápojov.
stravovanie: ULTRA ALL INCLU-
sIVE Raňajky, skoré aj neskoré 
raňajky, obedy a večere vo forme 
bufetových stolov, rôzne denné aj 
nočné občerstvenie, nealkoholické 
nápoje,
miestne a vybrané dovážané alko-
holické nápoje a teplé nápoje. Pod-
robný popis ULTRA ALL INCLUSIVE 
dostanete v hoteli.
Oficiálna kategória: *****
Naše hodnotenie: *****: moderne 
zariadený hotelový komplex, ktorý 
otvoril svoje brány len nedávno Vás 
očarí štýlovým interiérom, kvalit-
ným servisom ponúkaných služieb 
a zaručí Vám nezabudnuteľnú do-
volenku plnú zážitkov a oddychu. 
Odporúčame všetkým vekovým 
kategóriam ako aj rodinám s deťmi.

ZONE

nÁš TiP PLÁŽOVÝ
SET

PrE
mLAdÝch

SPA &
wELLnESS
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Hotel Bonapart sealine s výbornou 
polohou priamo v centre Alanye sa 
nachádza len 300 m od pláže. Krátkou 
prechádzkou sa dostanete aj na známu 
a vyhľadávanú Kleopatrinu pláž, ktorá 
sa pýši ocenením modrej vlajky a patrí 
k najkrajším plážam Turecka. V okolí 
hotela nájdete množstvo nákupných 
ale aj zábavných možností.
Vybavenie: vstupná hala s recepciou 
a posedením, reštaurácia, 2 bary, 2 
bazény (1 so šmykľavkou), terasa na 
opaľovanie s ležadlami a slnečníkmi pri 
bazéne zadarmo, stolný tenis, večerné 
programy 2x do týždňa, spoločenská 
miestnosť. Za poplatok: minimarket, ka-
derníctvo, biliard, masáže, internetový 
kútik, vodné športy na pláži.
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové 

izby s možnosťou 1-2 prísteliek, spálňa 
a obývačka, telefón, minibar (po 
príchode naplnený nealkoholickými 
nápojmi), kúpeľňa (sprcha/vaňa, WC) , 
sušič na vlasy, SAT-TV, balkón, Za popla-
tok: trezor, WiFi pripojenie na internet.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Raňajky, obed a večera formou bufetu. 
Ľahký snack počas dňa, nápoje miestnej 
výroby. Podrobný popis ALL INCLUSIVE 
dostanete na hoteli.
Oficiálna kategória: ***
Naše hodnotenie: ***+: tento hotel 
svojou výbornou polohou zaujme 
najmä tých, ktorý vyhľadávajú blízkosť 
centra a pláže. Vhodný je pre všetky 
vekové kategórie ako aj pre rodiny 
s deťmi.

Hotel BonApArT seALIne HoTeL & spA +
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Tento 4* hotel sa nachádza približne 
1 km od živého centra Alanye, kde sa 
nachádza množstvo barov, reštaurá-
cií a obchodov. Od letiska je vzdia-
lené 125 km. Na krásnu Kleopatrinu 
pláž, ocenenú Modrou vlajkou, sa 
dostanete krátkou prechádzkou 
cez cestnú komunikáciu. Ležadlá 
a slnečníky sú na pláži za poplatok.
Vybavenie: Vstupná hala s recep-
ciou, hlavná reštaurácia, lobby bar/
snack bar, bazén, bazénik s tobo-
gánom, slnečníky a lehátka pri ba-
zéne, výťah, WiFi v lobby (zadarmo) 
služby za poplatok: trezor na izbe, 
slnečníky a lehátka na pláži, bar na 
pláži, minibar, lekár, čistiareň, zmrz-
lina, plážové osušky, internet
Ubytovanie: Štandardné 2lôžkové 

izby s možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek majú individuálnu klimatizáciu, 
telefón, minibar, kúpeľňu so spr-
chou, fén, WC, balkón, SAT/ TV.
stravovanie: ALL INCLUsIVE
Hotel ponúka raňajky, obedy 
a večere formou bufetu. Počas 
dňa ľahké občerstvenie, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Presný popis ALL INCLUSIVE dosta-
nete v hoteli.
Oficiálna kategória: ****
Naše hodnotenie: ****
Príjemný hotel s krásnou piesočna-
tou plážou len 50m od hotela od-
porúčame mladým ľudom a párom, 
ktorí chcú zažiť aktívnu dovolenku. 
Pre deti sa v hotelovom komplexe 
nachádza bazén s tobogánom

Hotel kLeopATrA BeAcH 
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RAFTING
Kto túži po nezabudnuteľnom „adrenalínovom“ zá-
žitku, odporúčame mu vyskúšať si rafting (splav) na 
divokej vode Köprülü. Každý čln je riadený profesi-
onálom a pred samotným splavom získate všetky 
potrebné informácie o technike veslovania. Vybrať 
si môžete z rôznych stupňov obtiažnosti. Obed je 
zabezpečený v príjemnom prostredí na brehu rieky.

sEALANYA – DEFINÁRIUM
Očarujúce predstavenie s delfínmi, ktorá zahŕňa 
predstavenie delfínov a tuleňov, počas ktorého 
môžete celú dobu natáčať aj fotografovať. Ak by ste 
zatúžili byť v bezprostrednej blízkosti delfína, je 
možnosť plávanie v skupine, kde je pridelený 
inštruktor, od ktorého dostanete presné pokyny. 
Nezabudnuteľný zážitok a pre mnohých ideálna 
terapia. Deti aj dospelý si tu užijú krásny deň a 
nezabudnuteľné zážitky. 

PAMUKKALE – HIERAPOLIs
Celodenný výlet, počas ktorého uvidíte „ôsmy div 
sveta - Pamukkale“, čo v preklade znamená „Bavlne-
ná hora“. Cestou k týmto unikátnym bielym vápen-
covým terasám, susediacim s antickým mestom 
Hierapolis, prejdete úchvatnými scenériami, 
pohorím Taurus, nahliadnete do života kočovných 
nomádov a dozviete sa zaujímavé informácie o 
spôsobe ich života. Nasledujú zastávky pri 
moslimskej mešite, vo výrobni ručne viazaných 
kobercov a vrchol programu: Pamukkale, kde 
minerálne liečebné pramene za 15 tisíc rokov 
vytvorili nádherné biele kaskády s jazierkami 
naplnenými smaragdovo zelenou vodou. Legenda 
hovorí, že kto sa v tejto vode vykúpe opeknie. 
Pamukkale patrí medzi najnavštevovanejšie a 
najfotografovanejšie miesta v Turecku. 

MANAVGAT – BOAT
Príjemná plavba po kľudnej rieke Manavgat v rov-
nomennom meste. Cestou môžete obdivovať krásy 
prírody a mnoho korytnačiek, ktoré sa v tejto oblasti 
vyskytujú. V tomto výlete je zahrnuté tiež kúpanie a 
návšteva veľkej mešity.

JEEP sAFARI
Dobrodružná jazda na jeepoch po krásnej prírode 
pohoria Taurus, počas ktorej budú zastávky na zau-
jímavých miestach, kde si môžete prírodu vyfotogra-
fovať a tiež navštívite typické turecké dedinky, kde sa 
zoznámite s kultúrou Nomádov.

ALANYA – PREHLIADKA MEsTA
Na okružnej a poznávacej cesta mestom sa vydáte 
po stopách pirátov, ktorí túto oblasť kedysi obývali. 
V rámci programu navštívite starodávny prístav,  
hrad – hradby s červenou vežou, ktorá je symbolom 
Alanye a uvidíte celé mesto z vtáčej perspektívy. 
Navštívite tiež jaskyňu Dim, ktorá je jednou z 
najväčších kvapľových jaskýň v Turecku. Taktiež 
môžete obdivovať idylický vodopád Kursula a na-
kupovať v miestnych bazároch. Výlet končí obedom 
v malebnej reštaurácii vedľa potoka Dim.

POTÁPANIE
Objavte rozprávkový podmorský svet, plný koralov, 
pestrofarebných rýb a iných morských živočíchov, 
ktorý Vás určite uchváti! Profesionálny tím potápa-
čov Vám poskytne teoretické a praktické informácie 
a po druhom ponore dostanete certifikát o absolvo-
vaní potápačskej školy.

TURECKÝ KÚPEĽ / HAMAM
Oddychová procedúra, kde si užijete sauny, peeling 
celého tela s masážnou rukavicou nasleduje penová 
masáž po ktorej si odpočiniete a na záver celotelová 
olejová masáž. Táto procedúra je ponúkaná ako v 
celkovom balíčku, kde si odpočinie Vaše telo aj 
myseľ. 

Fakultatívne výlety

GREEN CANYON
Úžasný výlet loďou pre milovníkov prírody. Užijete si 
pokojnú a relaxačnú plavbu po vodnej nádrži na 
zelenom jazere v pohorí Taurus neďaleko mesta 
Manavgat. Priehrada Oymapınar s názvom Zelený 
kaňon je štvrtá najvyššia priehrada v Turecku. Počas 
17 km dlhej plavby si môžete užiť krásnu krajinu a 
obdivovať farbu smaragdovo čistého jazera.



Zoznam odporúčaných predajcov
Aby sme k Vám boli stále blízko, ponúkame zoznam našich odporúčaných predajcov po celom Slovensku. Určite sa potešia Vašej návšteve a radi Vám poradia pri výbere 
Vašej dovolenky z nášho katalógu. Niektorí predajcovia naše kapacity aj osobne videli na nami organizovaných infocestách, preto Vás budú vedieť aj reálne informovať 
o ubytovacích zariadeniach v Bulharsku, Taliansku, Grécku, Turecku, Čiernej Hore.

Internetoví predajcovia  Ulica Mesto  Tel.číslo

Invia s.r.o. Dunajská 4 Bratislava I 0220648220

Travel. SK s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 7 Bratislava I 0233872835

Agentúra Zájazdy.sk, spol s.r.o. Námestie Oslobodenia 5 Senica 0800123410

Dovolenka.sme.sk Lazaretská 12 Bratislava I 0259233255

Odporúčaní predajcovia Ulica Mesto Tel.č. 

Bankobystrický kraj

KONO, s.r.o. Dolinky 1336/9 Detva 0903411656

Aveo travel, s.r.o. Francisciho 1 Rimavská Sobota 0944914915

CA SUNRISE Nám.M.R. Štefánika 32/26 Brezno 0484193230

PETEREA Nám.SNP 14 Zvolen 04553523742

GLOBAL Tour, s.r.o. Nám. Slobody 2013 Zvolen 0455402581

AQUA - Mária Tannhauserová M.R. Štefánika 3186/70 Detva 0455333593

GEMERTOURS Pražská 85 Tornaľa 910634311

WEEKEND cestovná kancelária 
s.r.o.

Nám. Artézskych prameňov 
47 Lučenec 0907876156

Ing. Z. Kováčová- ORKO tour SNP 8 Veľký Krtíš 0949583222

Supertravel, s.r.o. Nám. Matice Slovenskej 17 Žiar nad Hronom 09078574892

Bratislavský Kraj 

BITTNER Travel, s.r.o. Lichnerova 19 Senec 0245927282

DESIREA s.r.o. OD SLIMÁK, Hálková 1 Bratislava III 0244888999

EDEN Malacky Radlinského 14 Malacky 0905502427

Tip na dovolenku. Sk, s.r.o. Štúrová 28 Svätý Jur 0903723136

SPECTRUM Travel Agency Muchovo námestie 3705 Bratislava V 0948602206

FAMILY travel s.r.o. M. R. Štefánika 2/3 Pezinok 0905703546

Košický kraj

Alvia Travel, s.r.o. OD Dargov, Štúrova 1 Košice I 0556221918

K-IM TOUR OD zemplin A. Sladkoviča 
5917/1 Michalovce 0905333103

CK ĽUBICA Letná 51 Spišská Nová Ves 0534412257

Adriana Žilová TRIP P.O.H. 77 Veľké Kapušany 0908512082

JUKRIMA Školská 12 Moldava nad 
Bodvou 0907133227

LAGÚNA TOUR Zimná 45 Spišská Nová Ves 0902966669

CA Region Tour Rožňava Námestie baníkov 1  Rožňava 058/7328052

CK ABELO Šafárikovo námestie 10 Spišská Nová Ves 0904408684

REGION TOUR Alžbetina 1 Rožnava 0911245464

Cestovná agentúra Partner 
Michalovce Nám.Osloboditeľov 24 Michalovce 056/64 314 14

Nitriansky kraj

Áčko - Travel Na Bašte 5 Levice 0366319093

Adriana Mokošová M- TOUR Obchodná 2 Tpoľčany 0387487309

AG- TRAVEL, cestovná agentúra Hlavná 3- May Šaľa 0317012372

AVOCADO s.r.o. Mlynská 7 Levice 0915549529

OK HOLIDAY s.r.o. Novozámocká  214 Nitra 0918667766

MAX TRAVEL, s.r.o. Veľká Urbánková 724/11 Veľké Zálužie 0911035838

DEKAMPO.SK, s.r.o. Sv. Michala 4 Levice 0366222219

FUN TOUR Štefánikov 8 Nitra 0376525331

Silvia Zaležalová - X Tour Krátka 283 Vráble 0915841811

INTERNET TRAVEL Lehota pri Nitre 789 Lehota 0910701058

SLOVTURIST, s.r.o. Komárňanská 16 Nové Zámky 0911355089

TOPSTAR, s.r.o. Štefánikovo námestie 30 Topoľčany 0385321082

Prešovský kraj

CA NADJA Ul.Stropkovska 568 Svidník 0907456180

CA ĽUBOVŇA Letná 6 Strará Ľubovňa 0524326107

FRANKA TOUR Hlavná 49 Prešov 0517722062

Cez Tatry, s.r.o. Dr. Alexandra 40 Kežmarok 0918485042

supercestovka.sk Partizánska 2538/29 Snina 0915841737

CORADON, s.r.o. Obchodná 4 Stará Ľubovňa 0905905798

D.J.K., sk CA- Popradská 6 Chmeľnica 0524326620

Destinácie .sk s.r.o. Partizánska 705/43 Poprad 0903664164

Marta Nováková -ITT 1. Mája 20 Humenné 0577880127

EUROTOUR, s.r.o. Hlavná 52 Stropkov 0547422509

Coral Námestie Slobody 2 Vranov nad Topľov 0574426142

LAGUNA-Anna Černegová ul. Centrálna 274 Svidník 0547521086

MARCO POLLO Kežmarok Hviezdoslavova 2/193 Kežmarok 0524526332

PK TRAVEL Medzany 51 Medzany 0908064734

M- TOUR Gizela Kozlayová A. Warhola 195/28 Medzilaborce 0944382078

Olivieri, s.r.o. Kellerova 1 Bardejov 0908346858

PRO TRAVEL cestovná agentúra Námestie slobody 1 Vranov nad Topľov 0911050005

SLOVREA Nám. Slobody 80 Sabinov 0905777620

Trenčiansky kraj 

Karibik CA Vajanského 6 Trenčín 0910902553

CA ROYAL Námestie Ľ. Štúra Bánovce nad 
Bebravou 0387601020

Jana Švecová -CA Nám. SNP 1 Partizánske 0915841780

CA SPORT TOUR, k.s. Royova 806 Púchov 0424710275

CK Motýľ s.r.o. HM Tesco, Trenčín, Belá 6469 Trenčín 0904590559

Tobi Travel Ľ. Ondrejova  7 Prievidza 0902316478

EASY TRAVEL, s.r.o. Moysesa 1 Prievidza 

CA PETERAVEL, s.r.o. Tehelná 546/21 Partizánske 

CREOTOUR s.r.o. Nám. A. Hlinku 25/30 Považská Bystrica 0905953940

CA FORTOUR Februárova 9 Partizánske 0905523247

CA Exotic Travel Sládkovičova 741 Iiava 0948222490

GOLDTRAVEL CA Centrum 18/23 Považská Bystrica 0424327248

Trnavský kraj

Primatour SK s.r.o. Divadelná 1 Trnava 0335514877

AJMAX TRAVEL, s.r.o. Hlavná 29 Trnava 0335515135

CLUB Travel Pieštany s.r.o. Winterova 5949/636 Pieštany 0337733341

CA Amazing Tour Poľovnícka 45 Biely Kostol 0905316311

HELLAS TRAVEL s.r.o. J. Kráľa 739 Senica 0346546454

INFOTOURS SNP 52 Smolenice 0903212555

TROPIC M.R. Štefánika 3068 Sered´ 0244252385

GITA s.r.o. Šafárikova 1526 Galanta 0915841961

SLOVAK TRAVEL SERVICE s.r.o. M. A. Beňovského 353/19 Vrbové 0948948555

DUNA -TOUR s.r.o. Korzo B. Bartoka 790 Dunajská Streda 0315525041

Žilinský kraj

AVANTI TOURS Dúbravcová 3 Martin 0434131883

CA PALMATRAVEL, s.r.o. Mostová 1415 Ružomberok 0917433057

CA PRIMA Juraj Mudroň Aleja slobody 2203 Dolný Kubín 0903528336

AQUASUN TRAVEL A. Bernoláka 433/14 Turčianske Teplice 0907854723

Z & S 9. mája  433/14 Turčianske Teplice 0434922298

WALDTOUR Nám SNP 5 Martin 0434223788

Milan Urbaník Raková 1165 Raková 0915979433

Natura Team Kľače Kľače 0415424735

LIMIT Námestie Oslobotiteľov 16 Liptovský Mikuláš 0908911466

Sirius s.r.o. Mostová 14 Ružomberok 0907032275

TIC-CA Železničiarov 253/1 Trstená 0435324510

TO SMART Národná,P.O.BOX 62 3 Žilina 0415003254

dovolenka123 ZUMIKRA, s.r.o. 1 Čsl. Brigády 12 Vrútky 0918909950

Dobrá cestovka Štefániková 210 Námestovo 0948449891

Slnovrat - cestovná agentúra Matičné námestie 1427 Čadca 0911121755

Evelin tour Dúbrava 481 Dúbrava 907872606
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