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TUI MAGIC LIFE MASMAVI  
Rodina All Inclusive Tobogany

Tešte sa na ideálnu kombináciu obmieňajúcej sa ponuky športových kurzov, zábavy, oddychu 
a pôžitku. Deti a mládež čaká bohatý animačný program a aquapark pre veľkú zábavu. 

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

n Bohatá ponuka zábavy 
a športu s trendovými 
športami, a tiež večerné 
show a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity pre deti 
a mládež

Aquapark

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba Village

PRE RODINY
n Detský/baby bazén
n Aquapark s toboganmi 
n Profesionálna starostlivosť 

o deti v rôznych vekových 
kategóriách

n Mini disco, Teens Time
n Aktivity pre celú rodinu

Belek: Len 35km od letiska 
Antalya, a 5 km od mesta 
Belek, leží TUI MAGIC LIFE 
Masmavi, priamo na dlhej 
pláži s jemným pieskom. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
40minút.

HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Aquapark s toboganmi
n Activity bazén
n Športový bazén
n Relaxačný bazén 16+
n Rodinný relaxačný bazén
n Bazén s ostrovom
n Yakamoz bazén
n 2 lagoon bazény
n Detský/baby bazén
n Vnútorný bazén
n Plážové uteráky
n Ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži bez poplatku

n WiFi: v celom hoteli
n Časť len pre dospelých
n Počet izieb: 595

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba „Village“ 
(DZX1), rozloha ca. 22-24m², 
klimatizácia, trezor, mini bar, 
WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Obsiahly All inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia Magico
n 4 špecializované reštaurácie 
(1x do týždňa/izbu)

n Wunderbar: otvorený 24h 
denne

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

n Viaceré bary

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Aerobik area s rozličnými 
fitnes kurzami, napr. ZUMBA®, 

odbúravanie tuku, Bodywork, 
HIIT, PowerAerobic, Aqua 
Fitnes, pilates, joga

n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 7
n Plážový volejbal
n Sprevádzané výjazdy na  
bicykloch

n Futbal
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Potápanie

GOLF
Za poplatok
n Golfové ihriská v blízkosti
n Možnosť golfových kurzov

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa
n Sauna, vírivka
Za poplatok
n Masáže
n Procedúry v Hamam

n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný pro-
gram, 6x do týždňa

n Tematické párty, show
n Živá hudba
n Šípky, boccia

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n TUI Privátny transfer
n Autobusový transfer TUI aj 
pre individuálne cesty

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT31100

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 887
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,6
Jedlá a nápoje 8,4
Izby 8,3
Zariadenie hotela 8,5

8,5
z 10

Odporúčania 91%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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WHERE MAGIC HAPPENS.

Či už na vodných šmýkačkách s rodinou v aquaparku alebo oddychovo na 
lehátku pri bazéne – tu na Vás čaká perfektná kombinácia relaxu a akcie!

Tím TUI MAGIC LIFE
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám e-mail na tuimagiclife@tui.com
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TUI BLUE BELEK r

Páry Priamo na pláži All Inclusive

Prežite obzvlášť nádherné momenty v hoteli pre páry od 16 rokov. Tento hotel ponúka areál 
plný superlatívov: viac ako 3000m2 bazénov a 2000m2 veľké Spa spolu ponúkajú priestor a čas na 
splnenie Vášho individuálneho dovolenkového sna!

Hlavná reštaurácia

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný hotel pre dos-
pelých so skvelou polohou 
pri mori

n Čistý oddych pre páry
n Čerstvá, kreatívna kuchyňa
n Prvotriedny servis
n Večerná zábava v uvoľnenej 
atmosfére

n Šport na vybitie energie 
a relax

n Wellness pre oddych mysle
n BLUE aplikácia s užitočnými 
informáciami o hoteli a pro-
grame a rezervačnými mož-
nosťami Bazénlandschaft

Príklad ubytovania Deluxe izba

Culinarium

Belek-Bogazkent: Areál sa 
nachádza priamo na kilome-
ter dlhej piesočnato-štrkovej 
pláži. Najbližšie nákupné cen-
trum vzdialené cca 600m. 
Centrum Beleku s početnými 
možnosťami na nákupy, reš-
tauráciami a barmi vzdialené 
cca 10km. Autobusová 
zastávka cca 100m od 
hotela. Dĺža transferu 
z hotela cca 1hodina. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 230
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard s 
výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 27m2, klimatizácia, 

WiFi, fén, balkón 
n Dvojlôžková izba Standard  
(DZX1), rozloha ca. 27m2, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba Standard  
s bočným výhľadom na more 
(DZM1), rozloha ca. 27m2, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba Deluxe  
(DZM2), výhľad na more, 
rozloha ca. 32m2, klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4
n BLUE Taste: reštaurácia „Culi-
narium“: á-la-carte, za popla-
tok s tematickými večerami, 
napr. romantická Timeless 
Dinner pri sviečkach

n Tematické večere min. 2x do 
týždňa v hlavnej reštaurácií, 

napr. gala večera, večera pri 
západe slnka, morské plody, 
lokálna noc

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie počas večere, špor-
tovo-elegantné, žiadne fitnes 
oblečenie /plavky

ŠPORT
n BLUEf!t: TUI personál vyško-
lený pre šport a aktivity

n Fitnes aktivity, 6x do týždňa
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes, strečing
n Rozličné športové kurzy, 
napr. joga pre začiatočníkov, 
funkčný tréning, tréning s 
činkami

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Plachtenie
n Vodné lyže, vodné skútre, 
parasailing, jazda na banáne

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n BLUE Experiences: denné 
aktivity, 6x do týždňa, večer 
napr. ochutnávka ginu, jazyko-
vé kurzy, kurzy varenia a iné

n Uvoľnená večerná zábava, 
viackrát do týždňa, napr. 
posedenie pri západe slnka

VÝHODY
n Reštaurácia „Culinarium“ 1x 
v cene pobytu

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT32030

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 782
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,3
Jedlá a nápoje 8,6
Izby 8,3
Zariadenie hotela 8,7

8,8
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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HOTELS DESIGNED FOR YOU

Špeciálnym highlightom sú swim-up bungalovy, z ktorých  
sa môžete ponoriť priamo do obrovského bazéna.

Tím TUI BLUE
Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte nám e-mail na tuibluehotels@tui.com
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TUI BLUE PALM GARDEN r

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Krásny areál s bungalovmi je zariadený najmä pre rodiny s deťmi. Obmieňajúci sa program pre 
deti s ponukou výuky, ako napríklad kurzy plávania, čaká na všetkých detských hostí. Regionálne 
kulinárske špeciality dopĺňajú dovolenkový zážitok.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderná architektúra pre 
jedinečné dovolenkové 
chvíle 

n Autentické zážitky 
z dovolenkového regiónu

n Kvalitná, miestna kuchyňa 
n Inovatívny moderný 
BLUEf!t koncept pre  
fitnes, stravovanie 
a relaxáciu

n BLUE aplikácia s uži-
točnými informáciami 
o hoteli, programe a mož-
nosťami k rezerváciám 

Bazén

Príklad ubytovania DoppelIzby Duo

Reštaurácia

Kizilagac / Manavgat: Priamo 
na 180m dlhej štrkovo-pie-
sočnatej pláži. Side je vzdia-
lené cca 17km, mesto Mana-
vgat cca 12km. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Počet bazénov: 3
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 363, bungalovov: 15
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Duo (DZX1), 
rozloha ca. 21m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Rodinná izba Family (FZX1), 
rozloha ca. 38m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Rodinná izba Family 4+1 
(FZX2), rozloha ca. 38m², 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón

n Suita (SUX1), rozloha ca. 
38m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: nealkoholické 
a vybrané národné alkoholické 
nápoje, TUI BLUE ponuka 
kokteilov

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 5
n BLUE Taste: vegánske, vege-
tariánske a nízko sacharidové 
jedlá

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie počas večere, špor-
tovo-elegantné, žiadne fitnes 
oblečenie /plavky 

ŠPORT
n BLUEf!t celistvý program 
kombinujúci fitnes, wellness a 
stravovanie

n Športová ponuka na vys-
kúšanie a vylepšenie kondície: 
napr. funkčný tréning alebo 
tréning s vlastnou váhou

n Joga
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Škola surfingu

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa 

ZÁBAVA
n BLUE Experiences: zábav-
no-vzdelávací program 
s aktívnymi, oddychovými 
a kreatívnymi aktivitami

PRE RODINY
n Detský bazén
n Baby bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské buginy
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
n Mini disco

VÝHODY
n Bohatá ponuka zábavy pre 
rozličné vekové kategórie

n Teenslounge s programom 

pre mládež (počas prázdnin)
n Aktívna zábava pre objaviteľov 
a kreatívne činnosti

n Pasívna zábava, napr. čítanie 
rozprávok

n Detská večera
n Využitie špecializovanej 
reštaurácie 1x za pobyt v cene 
(nutná rezervácia)

n Osobná prítomnosť TUI 
delegáta

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n TUI BLUE balíčky
n Možnosť želanej izby

 
UMWELT

CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT51080

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 861
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,7
Jedlá a nápoje 9,5
Izby 9,7
Zariadenie hotela 9,8

9,7
z 10

Odporúčania 99%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Turecko | Turecká riviéra
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HOTELS DESIGNED FOR YOU

Tu nájdete moderné prostredie, ktoré je charakteristické autentickými  
regionálnymi vplyvmi. Dovolenkový hotel do ktorého sa vždy radi vrátite!

Tím TUI BLUE 
Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte nám e-mail na tuibluehotels@tui.com
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TUI SUNEO AQUAMARIN 4

All Inclusive

Tento priateľský rodinný hotel ponúka ideálny mix aktivít a dobrého oddychu. Popri animáciách, 
početnej kulinárskej ponuke a viacerých bazénoch s toboganmi je tu pre každého niečo!

Reštaurácia

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba 
Standard

Meze

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný, svetlý dizajn
n All Inclusive WorldCuisine: 
jedlá z celého sveta 
s čerstvo pripravenými 
jedlami pri Live-Cooking 
stanovištiach

n Rôzna ponuka športov 
a medzinárodná večerná 
zábava

n Detský kútik Suneo-Play

Side-Kumköy: Nachádza sa 
v centre Evrenseki. Najbližšia 
pláž cca 300m, pláž Colakli 
Side vzdialená cca 5,5km. 
Letisko Antalya vzdialená cca 
60km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 70 minút. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli, za popla-
tok

n Počet izieb: 146
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), rozloha ca. 24m², 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, súpra-
va na prípravu kávy a čaju, 

mini bar, WiFi: za poplatok, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková väčšia izba 
Standard (DZX2), rozloha ca. 
24m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
varná kanva, mini bar, WiFi: za 
poplatok, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: denne
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4
n WorldCuisine Buffet na šty-
roch stanovištiach Live Show 
Cooking

ŠPORT
Za poplatok
n Cyklistika

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna, 
hamam

n Vírivka pri vnútornom bazéne
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

ZÁBAVA
n Medzinárodná večerná zábava
n Rôzna ponuka športov
n Herné shows na večer

RODINY
• Detský bazén

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT42032

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 577
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUISTREND

Hotel celkovo 8,5
z 10

Odporúčania 91%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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GLORIA SERENITY RESORT t

Priamo na pláži All Inclusive Golf

Príjemný hotelový rezort je známy komfortom, rozľahlosťou, zeleňou a modernou architektúrou. 
Pekné wellness centrum je obzvlášť príjemným zážitkom pre zmysly. Tri hotelové golfové ihriská 
ponúkajú najlepšie podmienky pre golfistov.

Súkromná pláž Súkromná pláž

Príklad ubytovania Superior izba

Belek: Komfortný dovolen-
kový rezort pozostáva z hlav- 
nej budovy a priľahlých víl 
v rozľahlej záhrade s píniami. 
Pekná piesočnatá pláž (vstup 
do mora čiastočne so 
štrkom) je dostupná mostom 
cez rieku. 45-jamkové gol-
fové ihrisko v tesnej blíz-
kosti. Centrum Beleku 
s obchodmi je vzdialené cca 
7km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 40minút.

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 369, viliek: 99
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Superior izba s výhľadom na 
krajinu (DZX1), rozloha ca. 

39m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Superior Laguna izba s pria-
mym vstupom do bazénu 
(DZX2), rozloha ca. 39m², 
klimatizácia, WiFi, fén, terasa 
s ležadlami, sedením a vstu-
pom do bazénu

n Suita (SUX2), rozloha ca. 
65m², obývacia miestnosť, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa s vírivkou

n Záhradná vila (VIX1), rozloha 
ca. 86m², obývacia izba, me-
zonet, klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s ležadlami, sedením 
a vírivkou

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 8 
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie

GOLF
n Golfové ihrisko za poplatok

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa:  
od 16 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov, apríl – 
október

n Teenclub, od 13 do 17 rokov, 
jún - október

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT31032

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1282
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,2
Jedlá a nápoje 9,4
Izby 9,1
Zariadenie hotela 9,4

9,4
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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DELPHIN BE RESORT LARA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tu prežijete najkrajšie dni v roku tak, ako si želáte: aktívne športovo 
alebo relaxačne oddychovo! Luxusný rezort prekvapí parkovou  
záhradou, výborným konceptom gastronómie, príjemne zariadenými 
izbami a 1100m2 veľkým Wellness & Spa centrom.

Vodná veža so 7 detskými šmykľavkami

Príklad ubytovania  
BE DELUXE LOFT 

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT24010

Lara: Priamo na dlhej pláži 
v Lare. Centrum mesta Anta-
lya vzdialené cca 15km.

HOTEL: 
n Počet bazénov: 9
n Aquapark, otvorený sezónne
n WiFi: na recepcii/v lobby
n Počet izieb: 837
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n BE TRENDY Standard 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 35m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia,  
nealkoholické a vybrané 
národné alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 9
n Počet barov: 9

ŠPORT
n Tenisové kurty: 6

Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov, jún - 
september

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1023 
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,4
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

SUSESI LUXURY RESORT 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Moderný a luxusný hotelový rezort sa prezentuje krásnym pozemkom so 
záhradou. Prekvapí komfortom, pozorným personálom a výnimočnou 
kuchyňou vo viacerých á-la-carte reštauráciách.

Príklad ubytovania Deluxe s výhľadom na more

Detský bazén

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT31013

Belek: Nachádza sa priamo 
na piesočnato-štrkovej pláži. 
Belek je vzdialený cca 2km. 
Letisko je vzdialené cca 
35km.

HOTEL: 
n Počet bazénov: 5
n Aquapark, otvorený sezónne
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 554, viliek: 2
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Deluxe izba s výhľadom na 
more (DZM1), rozloha ca. 
40m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia,  
nealkoholické a vybrané 
národné alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 11

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov,  
v závislosti od sezóny

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 955 
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,5
z 10

Odporúčania 90%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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ELA QUALITY  
RESORT BELEK 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tento rezort ponúka kombináciu oddychu a aktivít v najvyššej kvalite. 
Wellness „Ab-ı Zen Spa&Rituals Lounge“ o rozlohe 4500m2  
ponúka početné a rôznorodé procedúry, golfisti si prídu  
na svoje na mnohých golfových ihriskách v okolí.

Príklad ubytovania Lake House Suite

Hotelová pláž

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT31035

Belek: Rezort leží priamo pri 
hotelovej piesočnatej pláži 
dlhej cca 270m. Vzdialenosť 
do mesta Belek je cca 2 km, 
centrum Antalye vzdialené 
cca 35km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 40 minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 5
n Aquapark, otvorený sezónne
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 583, víl: 7, bunga-
lovov: 20

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
v hlavnej budove (DZX1), 
rozloha ca. 36-45m², detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia,  
nealkoholické a vybrané 
národné alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 11
n Počet barov: 10

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum

RODINY
n Detský bazén, šmykľavka
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 3 do 13 rokov, v závis-
losti od sezóny, január - de-
cember

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 924 
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,1
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

SEA PLANET RESORT & SPA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Vodná zábava je garantovaná: aquapark s toboganmi rozbúcha každé 
detské srdce! Vo veľkoryso navrhnutých izbách si hostia nájdu moderný 
komfort pre oddychový pobyt.

Detský bazén

Príklad ubytovania Standard  
s bočným výhľadom na more

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AYT52020

Kizilot / Manavgat: Rezort sa 
nachádza priamo pri hote-
lovej štrkovo-piesočnatej 
pláži. Možnosti na nákupy 
priamo v okolí. Historicky 
zaujímavé mesto Side vzdia-
lené cca 18km. Vzdialenosť 
od letiska je cca 70km. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 4
n Aquapark
n Plážové uteráky
n WiFi: na recepcii, v lobby a v 
bare

n Počet izieb: 480
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 28m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia,  
nealkoholické a vybrané  
národné alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes centrum

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n  Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 604 
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TUI MAGIC LIFE BODRUM  
All Inclusive Tobogany Fitnes

Zábava tu nepozná hranice! Môžete sa tešiť na zábavné párty, obmieňajúce sa shows a zvučnú 
živú hudbu! Obsiahla ponuka pre pôžitok a veľa možností pre šport prispievajú k dovolenkovému 
šťastiu. Tento Club je obľúbený u párov a single cestujúcich.

Príklad ubytovania dvojlôžková izba  
v hlavnej budove

InfinityBazén (Adults Only)

Beach Bar

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

n Bohatá ponuka zábavy 
a športu s trendovými 
športami, a tiež večerné 
show a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity pre deti 
a mládež

Bodrum-mesto/Icmeler: 
Hotel sa nachádza prvom 
rade na peknej štrkovo-pie-
sočnatej pláži. Susedné 
mesto Bodrum je vzdialené 
cca 8km, a láka na nákupy či 
prechádzku. Letisko Bodrum 
je vzdialené cca 45km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 
45minút.

HOTEL
n Uvítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Aquapark s toboganmi
n Plážové uteráky bez poplatku
n Ležadlá/slnečníky pri bazéne/
na pláži bez poplatku

n Vyhradená časť pre dospelých 
od 16 rokov

n WiFi: v celom klube
n Počet izieb: 371
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba v hlavnej 
budove (DZX1), rozloha ca. 
22m², trezor, mini bar, WiFi, 
fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Obsiahly All inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia Magico
n 3 špecializované reštaurácie 
(1x do týždňa/izbu)

n Wunderbar: otvorený 24h 
denne

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Aerobik area s rozličnými 
fitnes kurzami, napr. ZUMBA®, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 
HIIT, PowerAerobic, Aqua 
Fitnes, pilates, joga

n Fitnes centrum

n Tenisové kurty: 3
n Sprevádzané výjazdy na  
bicykloch

n Futbal
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Windsurfing (požičanie 
výbavy)

n Kanoe
Za poplatok
n Škola windsurfingu

WELLNESS
n Sauna
Za poplatok
n Masáže
n Procedúry v Hamam
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný pro-
gram, 6x do týždňa

n Živá hudba
n Tanečné kurzy pre páry

n Tematické párty
n Šípky, boccia

RODINY
n Detský bazén
n Detské ihrisko (zastrešené)
n Profesionálna medzinárodná 
starostlivosť o deti v roz-
ličných vekových kategóriách

n Mini disco, Teens Time
n Aktivity pre rodiny

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n TUI Privátny transfer (za 
poplatok)

n Autobusový transfer TUI aj 
pre individuálne cesty

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: BJV20060

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 932
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,0
Jedlá a nápoje 7,6
Izby 7,8
Zariadenie hotela 8,5

8,0
z 10

Odporúčania 79%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Turecko | Západné turecké egejské pobrežie
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TUI MAGIC LIFE SARIGERME  
All Inclusive Vodné športy Fitnes

Tento klub má ideálne predpoklady na fantastickú dovolenku, kde si užijete vodné športy alebo 
sa necháte rozmaznať výnimočnou ponukou wellness. Hodujte na strešnej terase s nádherným 
výhľadom na záliv. Obzvlášť dobre sa tu cítia páry a rodiny hľadajúce pohodu.

ActivityBazén

Plážový bar

Príklad ubytovania  
Dvojlôžková izba bez balkónu

Sarigerme: Ideálna poloha 
priamo v krásnej zátoke 
s nádhernou kilometer 
dlhou, piesočnatou, 
postupne sa zvažujúcou 
plážou. Malá dedinka Sari-
germe je vzdialená ca. 1 km. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
30 minút.

HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada, terasa na streche
n Počet bazénov: 5 (vonkajší aj 
vnútorný)

n Plážové uteráky bez poplatku
n Ležadlá/slnečníky pri bazéne/
na pláži bez poplatku

n Diskotéka, amfiteáter
n WiFi: v celom klube
n Vyhradená časť pre dospelých 
n Počet izieb: 253
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba bez balkónu 
(DZX1), rozloha ca. 22m², 
klimatizácia, trezor, mini bar, 

WiFi, fén
n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Široká ponuka All inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia „Magico“
n 2 špecializované reštaurácie 
(1x do týždňa/izbu)

n Wunderbar: otvorený 24h denne
n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

n Viaceré bary

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6x do týždňa

n Aerobic area s rozličnými 
fitnes kurzami, napr. zumba, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 
HIIT, PowerAerobic, Aqua 
Fitnes, pilates, joga

n Fitnes centrum
n 4 tenisové kurty (tvrdý 
povrch)

n 4 ihriská na plážový volejbal
n Sprevádzané výjazdy na 
horských bicykloch

n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Motorizované vodné športy: 
vodné lyže, jazda na banáne, 
wakeboard a iné

n Windsurfing (požičanie 
výbavy)

n Katamaran (limitované)
Za poplatok
n Škola surfovania a windsurfingu
n Potápanie

WELLNESS
n Sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný pro-
gram, 6x do týždňa

n Tematické párty, show
n Živá hudba
n Šípky, boccia

RODINA
n Detský a baby bazén

n Detské ihrisko
n Profesionálna medzinárodná 
starostlivosť o deti v rôznych 
vekových kategóriách

n Mini disco, Teens Time
n Rodinné aktivity

VÝHODY
n Osobná prítomnosť TUI 
delegáta

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 
n Privátny transfer
n Autobusový transfer pre 
individuálne rezervácie

 
UMWELT

CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: DLM15020

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžko-
vom bungalove (BUX1), odlet z 
Viedne 

na osobu už od ® 1119
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,7
Jedlá a nápoje 9,4
Izby 8,7
Zariadenie hotela 9,4

9,5
z 10

Odporúčania 98%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Široká obmieňajúca sa 
ponuka služieb  
All inclusive

n Príjemná, medzinárodná 
klubová atmosféra

n Bohatá ponuka zábavy 
a športu s trendovými 
športami, a tiež večerné 
show a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity pre deti 
a mládež
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TUI KIDS CLUB PUNTA PRIMA 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Rozľahlý rodinný areál s veľkými bazénmi sa nachádza priamo pri mori a ponúka oddych pre 
celú rodinu. Rodinné zážitky podčiarkuje všestrannosť programu s vyškoleným personálom. 

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyš-
kolený, nemecky hovo- 
riaci, TUI personál: deti 
Minis 3-6 a Maxis 7-12 
rokov (6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (počas  
letných prázdnin)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami: 0-3 roky  
(v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

Detský bazén

Hlavná reštaurácia

Príklad ubytovania Apartmán Typ2

Punta Prima: Rezort 
s rozľahlou záhradou sa 
nachádza v miernom svahu 
priamo pri mori, cca 500m 
od pokojnej pláže Punta 
Prima. Je vzdialený cca 4km 
od San Luis a cca 8 km od 
Mahónu. Dĺžka transferu 
z letiska cca 30 minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 8
n WiFi: v celom hoteli 
n Počet izieb: 479
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Apartmán Typ1 (APX1), rozlo-
ha ca. 42m², detská postieľka: 
bez poplatku,klimatizácia, 
kuchynský kút, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Apartmán Typ2 (APX2), rozlo-
ha ca. 60m², detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, 
kuchynský kút, WiFi, fén, terasa

n Apartmán Typ1 s výhľadom 
na more (APM1), rozloha 
ca. 42m², detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, 
kuchynský kút, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Štúdio Typ1 (STX1), rozloha 
ca. 33m², detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, 
kuchynský kút, WiFi, fén, 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia,  
nealkoholické a vybrané 
národné alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3 

ŠPORT
n Tenisové kurty: 8
Bez poplatku 
n Cyklistika: horské bicykle
Za poplatok
n Sprevádzané výjazdy na  
bicykloch

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 

RODINY
n Detský bazén 
n Baby bazén 
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub, 
pre deti od 3 do 12 rokov, 
sezónne

n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

INÉ
n Vnútorný bazén v doobedňaj-
ších hodinách v cene, aj pre 
rodiny, poobede len pre 
dospelých (od 16 rokov), za 
poplatok

n Vírivka vo vnútri v doobedňaj-
ších hodinách v cene, poobe-
de za poplatok

n Návšteva tematických 
reštaurácií Il Faro (talianska) 
a El Aire (mexická) len na 
základe rezervácie, podľa 
dostupnosti, limitované na 1x 
do týždňa v každej reštaurácii

VÝHODY
n Pri rezervácii apartmánu 
s výhľadom na more (APM1) 
a superior (APX3) uvítací 
balíček a baby Služby v cene. 
Možnosť rezervácie (podľa 
dostupnosti) detskej buginy, 
ohrievača na fľašu alebo 
detskej vysokej stoličky 
(prosíme vložiť požiadavku ako 
poznámku k rezervácii)

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI Cars

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MAH11002

7 nocí/All Inclusive v štúdiu 
(STX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1032
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,7
Jedlá a nápoje 8,1
Izby 7,2
Zariadenie hotela 8,2

8,2
z 10

Odporúčania 90%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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NAJVIAC PRE MALÝCH

Súťaž v stavaní hradov z piesku zabaví malých aj veľkých staviteľov.  
O obmenu oproti všednosti sa postarajú kreatívne dielničky a cirkusová škola.

Tím TUI KIDS CLUB
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám email na tuikidsclub@tui.com
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TUI KIDS CLUB CALA MANDIA 4

Rodina Priamo na pláži     All Inclusive

V roku 2019 čiastočne zrekonštruovaný moderný hotelový komplex s novým vnútorným „Splash“ 
bazénom a hernou miestnosťou ponúka pestrý program pre celú rodinu. Nemecky hovoriaci  
školení animátori „Guides“ sa postarajú o zábavu detí. Tí, ktorí hľadajú pokoj ho zaručene nájdu 
vo vyhradenej časti iba pre dospelých od 16 rokov. 

Cala Mandia

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyš-
kolený, nemecky hovoria- 
ci, TUI personál: deti 
Minis 3-6 a Maxis 7-12 
rokov (6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (počas  
letných prázdnin)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami: 0-3 roky  
(v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

Splash Park Area C

Hlavná bufetová reštaurácia

Príklad ubytovania Rodinná suita

Cala Mandia: Hotel leží vo 
vyvýšenej polohe ponad 
zátokou Cala Mandia. Vzdia-
lenosť k pláži je cca. 100-600 
m v závislosti od polohy 
ubytovania. V okolí sa 
nachádzajú obchody, bary 
a reštaurácie. Najbližšie mes-
tečko Porto Cristo je vzdialené 
cca 4km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 90-120 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 9
n Plážové uteráky: za zálohu
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli 
n Počet izieb: 514
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Apartmán Classic A (APX1), 
rozloha ca. 42m²,klimatizácia, 
trezor: za poplatok, WiFi, fén, 
balkón

n Rodinná suita (FZX1), rozloha 
ca. 42m²,klimatizácia, trezor: 
za poplatok, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Adults only suita (SUX1), 
rozloha ca. 42m², obývacia 
izba, klimatizácia, trezor: za 
poplatok, WiFi, fén, balkón 

n Rodinná suita s výhľadom 
na more (FZM1), rozloha ca. 
42m², klimatizácia, trezor: za 
poplatok, WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: denne 10:30 
– 11:30

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

n Aerobik, pilates, joga
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

GOLF
n Golfové ihrisko: za poplatok

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Fitnes cvičenia: v závislosti od 
sezóny

n Športové animácie: v závislosti 
od sezóny

n Ľahká zábava: v závislosti od 
sezóny

RODINY
n Detský bazén „Kinder und 
Babypool Area C“

n Detský bazén „Insi Indoor 
Splash Area C“, vyhrievaný

n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub, 
pre deti od 3 do 12 rokov, 
sezónne

n Detské animácie, sezónne
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Teenclub, od 13 do 16 rokov, 
júl – august, sezónne

n Animácie pre mládež

INÉ
n „Surf Restaurant & Pool Bar“, 
„Restaurant Flower Power & 
Pool Bar“ a „SOUTH Lounge 
und Restaurant“ sú cez deň 
využívané ako bar, večer ako 
reštaurácie

n All Inclusive služby končia 
v deň odchodu o 18:00

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI Cars

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PMI60001

7 nocí/All Inclusive v apartmáne 
classic (APX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 947
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,8
Jedlá a nápoje 8,1
Izby 7,9
Zariadenie hotela 8,0

8,0
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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NAJVIAC PRE MALÝCH

Vyblázniť sa môžete vo vzrušujúcom Splash Park, ktorý láka toboganmi 
a hrami vo vode, ako aj v novo zrenovovanom detskom klube.

Tím TUI KIDS CLUB
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám email na tuikidsclub@tui.com
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TUI SUNEO SANTA PONSA e

All Inclusive Free WiFi

Príjemný rodinný All Inclusive hotel nájdete v oblasti Santa Ponsa len pár metrov od pláže.  
Relaxujte v bazéne alebo si vychutnajte meniacu sa ponuku športu či večernej zábavy.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný, svetlý dizajn
n All Inclusive WorldCuisine: 
jedlá z celého sveta 
s čerstvo pripravenými 
jedlami pri Live-Cooking 
stanovištiach

n Rôzna ponuka športov 
a medzinárodná večerná 
zábava

n Detský kútik Suneo-Play

Bazén

Hlavná reštaurácia

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba Typ2

Santa Ponsa: Nachádza sa 
v oblasti Santa Ponsa, pria- 
mo v centre turistického 
letoviska s mnohými obchod- 
mi, cca 300m od pláže 
a 20km od Palmy. Pláž Santa 
Ponsa patrí k najlepším na 
Malorke – pozvoľná, piesoč-
natá a rozprestiera sa pozdĺž 
zálivu. Zastávka verejnej 
dopravy je vzdialená 100m.
Dĺžka transferu z letiska cca 
50minút.

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky: za poplatok
n Obchodná pasáž
n WiFi: v celom hoteli za popla-
tok

n Počet izieb: 588
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 12m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, fén, balkón

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
pozostáva z 2 dvojlôžkových 
izieb prepojených dverami, 
klimatizácia, trezor, WiFi, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2), 
rozloha ca. 12m², klimatizácia, 
trezor, WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 1
n WorldCuisine Buffet na šty-
roch stanovištiach Live Show 
Cooking

ŠPORT
n Aerobic, aqua fitnes
n Lukostreľba, futbal, volejbal

ZÁBAVA
n Medzinárodná večerná zábava
n Rôzna ponuka športov
n Herné shows na večer

RODINY
n Detský bazén
n Detské vysoké stoličky

INÉ
n Hotelový areál Suneo Globales 
Santa Ponsa zahŕňa oba hote-
ly Globales Pionero a Globales 
Santa Ponsa Park. Ubytovanie 
môže byť zabezpečené  
v oboch častiach a hostia 
môžu využívať zariadenia 
oboch hotelov.

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PMI31035

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 569
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,1
Jedlá a nápoje 7,8
Izby 7,5
Zariadenie hotela 8,0

7,5
z 10

Odporúčania 77%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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THE BRIGHTER WAY TO HOLIDAY

Špeciálnym highlightom je miestny trh v blízkosti hotela 
s typickými obchodníkmi, ktorí Vás budú lákať na prechádzku a nákupy.

Tím TUI SUNEO
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napášte nám email na tuisuneo@tui.com
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APARTOTEL ZAFIRO BAHIA 4

Rodina Priamo na pláži Vodné športy

Ideálne miesto pre celú rodinu – dospelí si oddýchnu pri relax bazéne 
s dennými posteľami a vychutnajú si nádherné západy slnka, deti sa  
zahrajú v peknom detskom Splash bazéne s toboganmi a pirátskou 
loďou.

Príklad ubytovania

Playa de Muro

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PMI83074

Záliv Alcudia: Priamo pri 
kilometer dlhej piesočnatej 
pláži. Dĺžka transferu 
z letiska cca 1hodina 
20minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 5
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 274
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Apartmán Premium (APX1), 
rozloha ca. 42m², detská 
postieľka: za poplatok, klima-
tizácia, kuchynský kút, WiFi, 
fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, raňajky, polpenzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

VODNÉ ŠPORTY
• V závislosti od počasia a sezóny
Za poplatok
• Windsurfing
• Plachtenie, katamaran

RODINY
n Detský bazén so šmykľavkou
n Detské animácie

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/Polpenzia v štúdiu pre-
mium (STX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 836 

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 7,5
z 10

Odporúčania 79%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

IBEROSTAR PLAYA DE MURO 4

Rodina Priamo na pláži Wellness

Hotel sa vyznačuje rozmanitou kulinárskou ponukou so špecialitami 
z regiónu. So Stredozemným morom na dosah a širokým programom 
aktivít je ideálnym miestom pre nezabudnuteľnú rodinnú dovolenku. 

Hlavný Bazén

Príklad ubytovania

AQUAFUN

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PMI83092

Záliv Alcudia: Tyrkysovo 
sfarbené more, jemný piesok 
sú znakmi tohto hotela. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
1hodina 20minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 446
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Basic (DZX1), 
rozloha ca. 20m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón  alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4 

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

RODINA
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Cyklistický balíček (PMIXSJ21)

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX4), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 922 

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

Hotel celkovo
Služby 9,3
Jedlá a nápoje 9,1
Izby 8,9
Zariadenie hotela 9,3

9,0
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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RIU LA MOLA 4

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

V tomto modernom a dizajnovo orientovanom hoteli je správne ten, kto hľadá relax 
a zregenerovanie tela. Bezpodmienečne vyskúšajte posedenie, s prípitkom v ruke, na 
terase v štýlovom Chill-Out bare s nádherným výhľadom na more!

Príklad ubytovania Dvojlôžková s výhľadom 
na more Typ1

PRE RODINY
n Detský bazén
n Vysoké detské stoličky
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompetentný  
personál renomovanej 
hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými  
surovinami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

Playa Mitjorn: Hotel leží pria- 
mo na postupne sa zvažu-
júcej, piesočnatej pláži, ktorá 
je miestami pokrytá skalami. 
Supermarket je vzdialený cca 
500 m. Vzdialenosť do mesta 
Es Pujols je cca 12 km a do 
prístavu La Savina cca 15 
km. Dĺžka transferu 
z prístavu La Savina cca 
20-25 minút. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 345, počet bunga-
lovov: 66

n Národná kategória: 4 
hviezdičky 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 24m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 

WiFi, fén, balkón alebo terasa 
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more Typ1 (DZM1), rozlo- 
ha ca. 24m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Bungalov Typ1 (BUX1), rozlo- 
ha ca. 42m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Volejbal, mini golf
Za poplatok
n Cyklistika

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show

INÉ
n Niektoré dvojlôžkové izby sú 
zariadené 2 jednolôžkovými 
posteľami, iné 1 dvoj-lôžkom 
(180x200cm) alebo 1 posteľou 
(150x200cm)

n Snack reštaurácia, á-la-carte 
na obedy za poplatok, v tom-
to čase aj bar pri bazéne za 
poplatok

n Špecializovaná reštaurácia je 
otvorená od polovice júna do 
polovice septembra

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: FXX10001

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1134
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,0
Jedlá a nápoje 8,9
Izby 8,8
Zariadenie hotela 9,3

8,9
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Bazén
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INSOTEL HOTEL FORMENTERA PLAYA 4

Priamo na pláži All Inclusive Polpenzia Plus

V exkluzívnom klube „South Beach Club“ s reštauráciami, salónikom, barom a masážami si  
dokonale oddýchnete pri „Chill Out“ hudbe alebo si môžete vyskúšať niektorý z vodných športov. 
Rodiny určite ocenia širokú ponuku zábavy pre malých aj veľkých. 

South Beach Bar

South Formentera 
Beach Reštaurácia & LoungeBazén

Príklad ubytovania 
Lux Superior s výhľadom na more

Playa Migjorn

Playa Mitjorn: Hotel leží pria- 
mo na krásnej, čiastočne 
skalnatej prírodnej pláži Mit-
jorn. San Fernando je vzdia-
lené cca 3km. Autobusová 
zastávka sa nachádza priamo 
pri hoteli. Dĺžka transferu 
z prístavu La Savina cca 
15-20 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Mini market, kaderníctvo
n Amfiteáter 
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 229, počet štúdií: 
104

n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba „Lux Double“ 
(DZX2), rozloha ca. 25m², kli-
matizácia, trezor: za poplatok, 

WiFi, fén, balkón
n Dvojlôžková izba „Lux Superior 
Double“ s výhľadom na more 
(DZM1), rozloha ca. 25m², kli-
matizácia, trezor: za poplatok, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
župan, fén, balkón

n Štúdio (STX1), rozloha ca. 18 
- 25 m², klimatizácia, trezor: 
za poplatok, kuchynský kút, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia plus: možnosť voľby 
medzi obedom a večerou

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

n Aerobik, aqua fitnes, relaxačné 
cvičenia, strečing, joga, zumba

n Cyklistika 

VODNÉ ŠPORTY 
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing
n Škola plachtenia, plachtenie, 
katamaran

n PADI potápačská škola
n Kajaky, paddleboarding

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové a fitnes animácie: 
v závislosti od sezóny

n Ľahký animačný program
n Shows
n Tanečné večery
n Tanečné kurzy

RODINA
n Starostlivosť o deti
n Vysoké detské stoličky
n Detský klub / mini klub 
pre deti od 4 do 12 rokov, 
v závislosti od sezóny

n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Mini disco, v závislosti od 
sezóny

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: FXX10005

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 910    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,7
Jedlá a nápoje 8,2
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,4

8,2
z 10

Odporúčania 93%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI SENSATORI IBIZA 5

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

Tento štýlovo navrhnutý rezort je oázou pre veľkých aj malých. Okázalé bazény, vírivky, bary pri 
bazénoch a vodný park pre deti vám rozbúšia srdcia. Početné á-la-carte reštaurácie nabádajú ku 
kulinárskej rozmanitosti.

Le Souk - Asia Fusion

Príklad ubytovania 
Dvojlôžková izba len pre dospelých

Sunset Lounge Bar

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný luxus, štýlové 
prostredie

n Poloha priamo pri mori
n Inovatívna večerná zábava 
od muzikálov cez shows 
až po živú hudbu

n Chic Dining – neobmed-
zený prístup do najmenej 
štyroch reštaurácií

n Oddelené zóny pre  
dospelých a rodiny

n Obmieňajúci sa fitnes  
program

n Moderné Spa centrum

Cala Tarida: Priamo v zálive 
Cala Tarida, na pláži s jem-
ným pieskom. Približne 7km 
od San Jose, 11km od San 
Antonio a 22km od mesta 
Ibiza. V najbližšom okolí sa 
nachádzajú píniové lesy 
a pekné menšie zátoky. 
Športové, Spa a splash zaria- 
denia, relaxačný bazén The 
Retreat, Activity bazén, 
vodný svet a vnútorný 
spa-bazén sa nachádzajú cca 
500m od rezortu, z recepcie 
„Retreat“ premáva kyvadlová 
doprava. Dĺžka transferu 
z letiska cca 40minút.

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Počet bazénov: 7
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 396
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), 
rozloha ca. 34m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Izba pre dve dospelé osoby 
(JSX1), rozloha ca. 34m², 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón

n Izba pre dve dospelé osoby 
s výhľadom na more (JSM1), 
rozloha ca. 34m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: 10:30 – 
11:30

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 7
n Chic Dining – neobmedzený 
prístup do min, 4 reštaurácií 
od Bistra až po gurmánsku

ŠPORT
Bez poplatku
• Vyškolení športoví a fitnes TUI 
tréneri

• Tenisové kury: 2
n Fitnes miestnosť
n Joga

VODNÉ ŠPORTY 
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
16 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

n Procedúry aj pre najmenších 
hostí

ZÁBAVA
n Profesionálny večerný pro-
gram, medzinárodný

n „West End Style“ muzikálové 
show

n Spevácke skupiny „Sensa-
Tones“ a „SensaSisters“

RODINY
n Detský bazén „Splashpark“
n Baby bazén
n Profesionálna medzinárodná 
starostlivosť o deti

n Detský klub s 1-2 hodin-
ami denných aktivít a 1-2 
hodinami večerných aktivít, 
6xdo týždňa, s interaktívnym 
detským programom, nahláse-
nie na mieste, v anglickom 
jazyku

n „Stay & Play“: ponuka hier 
a voľnočasových aktivít pre 
rodiny bez dozoru, 1-2 hod-
iny, denne

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: IBZ26004

7 nocí/All Inclusive v junior suite 
pre dospelých (JSX1), odlet z 
Viedne 

na osobu už od ® 1424
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,1
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI MAGIC LIFE CALA PADA  
Rodina Priamo na pláži All Inclusive

V tomto klube je na prvom mieste All Inclusive, šport a ponuka pre rodiny. Sprevádzané výjazdy 
na horských bicykloch, tenis alebo futbalové zápasy patria ku klubovým highlightom. 
Profesionálna starostlivosť o deti od 3 rokov je zárukou že aj najmenší hostia sa zabavia.

PRE RODINY
n Detský a baby bazén so  

šmykľavkami
n Detský Check-in
n Detsk ihrisko
n Medzinárodná profesionálna 

starostlivosť o deti v rôznych 
vekových kategóriách

n Mini disco, Teens Time
n Aktivity pre rodiny

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

n Bohatá ponuka zábavy 
a športu s trendovými 
športami, a tiež večerné 
show a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity pre deti 
a mládež

Santa Eulalia: Klub sa roz- 
prestiera na ploche cca 
70.000m2 a je obklopený 
píniovým lesom. K zálivu 
s pozvoľne sa zvažujúcou 
prírodnou plážou je to podľa 
polohy izby cca 200-400m 
(časť cesty po verejnej 
komunikácii). Santa Eulalia 
vzdialená cca 5km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 40 
minút.

HOTEL
n Uvítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne bez 
poplatku

n WiFi: v celom klube
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 315
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), 
rozloha ca. 28m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Obsiahly All inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia Magico
n 2 špecializované reštaurácie 
(1x do týždňa/izbu)

n Wunderbar: otvorený 24h 
denne

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

n Viaceré bary

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Aerobik area s rozličnými 
fitnes kurzami, napr. ZUMBA®, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 

HIIT, PowerAerobic, Aqua 
Fitnes, pilates, joga

n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 6 (z toho 3 
osvetlené)

n Sprevádzané výjazdy na 
horských aj cestných bicykloch

n Futbal
n Plážový volejbal
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Potápanie

GOLF
n Golfové ihriská za poplatok

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný pro-
gram, 6x do týždňa

n Večerné show
n Párty

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n TUI Privátny transfer
n Autobusový transfer TUI aj 
pre individuálne cesty

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: IBZ34034

7 nocí/All Inclusive v superior 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1133
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,9
Jedlá a nápoje 8,4
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,5

8,2
z 10

Odporúčania 87%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba



Tenerife | Kanárske ostrovy | Španielsko 29

HOTEL H10 TENERIFE PLAYA 4

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

Tento hotel je už tradičnou adresou s medzinárodnou atmosférou v srdci Puerto de la Cruz, 
priamo na promenáde, oproti kúpalisku s morskou vodou Lago Mariánez. Rezerváciou pobytu 
si zabezpečíte privilege služby a obsluhu na najvyššej úrovni. 

Príklad ubytovania Juniorsuite

Hlavná reštaurácia

Puerto de la Cruz: Priamo 
na promenáde, ktorá sa 
tiahne od mora do starého 
mesta. Kúpalisko s morskou 
vodou sa nachádza priamo 
cez cestu. Početné obchody, 
bary, reštaurácie a nočné 
kluby sa nachádzajú v blíz-
kosti. Dĺžka transferu 
z letiska cca 90 minút. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa: za poplatok
n Počet izieb: 324
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba bez balkónu 
(DZX1), ca. 18m2, klimatizácia, 
trezor: za poplatok, minibar: 
za poplatok, WiFi, roomSlužby: 
za poplatok, fén

n Dvojlôžková izba s balkónom 
(DZX2), ca. 22m2, klimatizácia, 
trezor: za poplatok, minibar: 
za poplatok, WiFi, roomSlužby: 
za poplatok, fén, balkón

n Junior suita (JSX1), ca. 32m2, 
klimatizácia, trezor: za popla-
tok, minibar: za poplatok, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba s balkónom 
a výhľadom na more (DZM1), 
ca. 22m2, klimatizácia, trezor: 
za poplatok, minibar: za 
poplatok, WiFi, room Služby: 
za poplatok, fén, balkón

n Možnosť ubytovania v ďalších 
typoch izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: 10:00 – 
12:00

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Lukostreľba

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program
n Shows
n Živá hudba/kapela 

RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Vysoké detské stoličky
n Mini disco, pre deti od 6 do 
12 rokov

 
VÝHODY:
n Privilege služby

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: TFS11011

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 820    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,9
Jedlá a nápoje 8,3
Izby 8,2
Zariadenie hotela 8,5

8,4
z 10

Odporúčania 90%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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HOTEL RIU PALACE TENERIFE 5

Priamo na pláži Free WiFi Wellness

Tu si môžete Vašu dovolenku správne užiť! Hotel prekvapí svojou časťou Chill-Out Area ako aj 
infinity bazénom. Vychutnajte si čas v reštaurácii „Krystal“ s jedlom Fusion Food alebo využite 
služby SPA. Areál leží priamo na novej pláži s čiernym pieskom.

Príklad ubytovania vojlôžková izba  
s výhľadom na more

Costa Adeje: Rezort s vyni-
kajúcou polohou. Priamo na 
promenáde a pri novej 
umelej pláži. Najbližšia pie-
sočnatá pláž cca 350m. Mož-
nosti pre zábavu a nakupo-
vanie vo vzdialenosti asi 
1,5km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 40 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 334
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Standard (FZX1), 
rozloha cca. 57m2, klimatizácia, 
trezor, minibar: za poplatok, 
WiFi, župan, 2 kúpeľne, fén, 
balkón alebo terasa

n Jednolôžková izba Standard 
(EZX1), rozloha cca. 24m2, 
klimatizácia, trezor, minibar: 
za poplatok, WiFi, župan, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba s bočným 
výhľadom na more (DZX1), 
rozloha ca. 33m2, klimatizácia, 
trezor, minibar: za poplatok, 
WiFi, župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Rodinná izba s  výhľadom 
na more (MZM1), rozloha 
ca. 59m2, klimatizácia, trezor, 
minibar: za poplatok, WiFi, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness / Spa: od 18 rokov
n Masáže: reflexná masáž chodi-
diel, masáž horúcimi kameňmi

n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Shows
n Živá hudba/kapela 

RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí

VÝHODY
n Uvítací balíček na izbe

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: TFS31030

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1162
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,6
Jedlá a nápoje 9,2
Izby 9,4
Zariadenie hotela 9,5

9,3
z 10

Odporúčania 97%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Vnútorný bazén

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompetentný 
personál renomovanej 
hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysokú kvalitu gastronó-
mie s čerstvými surovin-
ami

n Dovolenku, ktorú si plne 
užijete

Španielsko | Kanárske ostrovy | Tenerife
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PRINCESA YAIZA  
SUITE HOTEL RESORT 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Kvalitný 5-hviezdičkový rezort spĺňa najvyššie nároky a vyznačuje sa viacerými výnimočnými 
reštauráciami. Areál nabáda na prechádzku, zmysly môžete rozmaznať v hotelovom Thalasso  
centre. Pobyt v tomto rezorte je zážitkom ako pre páry, tak pre rodiny.

PRE RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Baby bazén: vyhrievaný
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie pre deti od 

3 do 16 rokov
n  Klub pre tínedžerov, od 13 

do 16 rokov
n Mládežnícke animácie

Playa Dorada

Príklad ubytovania  
Dvojlôžková izba Relax

Playa Blanca: Luxusne kom-
fortný hotel v kanárskom štýle 
je od pláže Playa Dorada 
s jemným pieskom oddelený 
len pešou promenádou. Cent-
rum letoviska „Playa Blanca“ 
a jachtový prístav „Marina 
Rubicón“ sú vzdialené cca 
500m. Dĺžka transferu z letiska 
cca 35 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n Obchodná pasáž, butik,  
klenotníctvo, kaderníctvo

n Lekárska služba
n Diskotéka/nočný klub,  
amfiteáter

n WiFi: v celom areáli bez 
poplatku 

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 385
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 

na more (DZM1), rozloha ca. 
43m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, varná kanvica, minibar: 
za poplatok, WiFi, roomSluž-
by: za poplatok, župan, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX1), rozloha ca. 43m², 
klimatizácia, trezor, súprava 
na prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za popla-
tok, župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Junior suite s výhľadom na 
more (JSM1), rozloha ca. 
45m2, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, súprava 
na prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, minibar: za poplatok, 
WiFi, room Služby: za popla-
tok, župan, fén, balkón

n Suite (SUX1), rozloha ca. 
65m2, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, varná kanvica, minibar: 
za poplatok, WiFi, Sony Play-
station, roomSlužby: za popla-
tok, župan, fén, balkón alebo 

terasa
n Možnosť ubytovania v ďalších 
typoch izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia, Polpenzia 
plus

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisová kurty: 2 
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobik, Aqua fitnes, Body-
work, silový tréning, pilates, 
stacionárne bicykle, joga, 
ZUMBA

n Mini futbal, plážový volejbal, 
paddle tenis, stolný tenis

Za poplatok
n Futbal
n Požičovňa bicyklov

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Potápanie

n Kajaky, paddleboard, vodné 
skútre, jazda na banáne, 
vodné bicykle

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum/Spa: od 16 
rokov

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program 

VÝHODY:
n Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: ACE23022

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1152
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,2
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 9,1
Zariadenie hotela 9,2

9,1
z 10

Odporúčania 97%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI KIDS CLUB RIU OLIVA BEACH 3

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Hotel sa vyznačuje širokou ponukou All Inclusive a početnými kulinárskymi možnosťami.  
Starostlivosť o deti sa dopĺňa s bohatým programom pre celú rodinu a jedinečnou polohou  
priamo na pláži s jemným pieskom.

Vírivka

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba 
Typ1Las Dunas Bazén a priľahlý SnackBar

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyško- 
lený, nemecky hovoriaci, 
TUI personál: Minis 3-6 
und Maxis 7-12 rokov  
(6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (v hlavnej 
sezóne)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami (v mimose-
zóne)

n All Inclusive stravovanie

Playa de Corralejo: Hotel 
leží priamo na pláži, v pokoj-
nej časti, obkolesený pre-
krásnymi pieskovými dunami. 
Centrum Corralejos je vzdia-
lené cca 5 km, najbližšia 
zastávka autobusu cca 200m, 
letisko cca 35km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 40 
minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Mini market, kaderníctvo
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: na verejných  
priestranstvách

n Počet izieb: 413
n Národná kategória: 3 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 30m2, detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, chladnička, fén, 

balkón alebo terasa
n Jednolôžková izba Typ1 
(EZX1), rozloha ca. 30m2, 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, chlad-
nička, fén

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 50m2, detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, chladnička, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná izba Typ2 (FZX2), 
rozloha ca. 66m2, detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, chladnička, fén, 
balkón alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Koláčiky/pečivo
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

n Plážový volejbal
Za poplatok
n Cyklistika

WELLNESS
Za poplatok

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program

RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Detský klub / mini klub, 
pre deti od 3 do 12 rokov, 
v závislosti od sezóny

n Detské animácie, v závislosti 
od sezóny

n Detské ihrisko
n Mini disco
n Mládežnícke animácie

INÉ
n Fun4All – rozsiahly program 
zábavy pre deti a dospelých 
s animačným tímom RIU

n RiuLand pre deti od 4 do 7 
a od 8 do 12 rokov (denne, 
medzinárodný)

n RiuFit: skupinové fitnes kurzy 
(denne)

n Aktivity v RiuArt ateliéri, viac- 
krát do týždňa, za poplatok

VÝHODY
n Vianočné a Silvestrovské 
stravovanie v cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: FUE21029

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 913
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,2
Jedlá a nápoje 8,3
Izby 6,2
Zariadenie hotela 7,8

7,7
z 10

Odporúčania 86%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.



33Gran Canaria | Kanárske ostrovy | Španielsko

RIU GRAN CANARIA 4

Rodina All Inclusive Free WiFi

Dovolenka v ležérnej atmosfére s bohatými animáciami a výbornou kvalitou služieb. Hotel svojou 
polohou ponúka nádherný výhľad na more a rozmazná vás voľnosťou pri výbere jedla a nápojov 
z  24-hodinovej ponuky All Inclusive.  

Príklad ubytovania Rodinná izba 
Typ1

PRE RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Vodná šmýkačka
n Vysoké detské stoličky
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie, pre deti od 

4 do 12 rokov
n Detské ihrisko
n  Klub pre tínedžerov, od 13 

do 17 rokov 

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Fun4ALL - rozsiahly  
program zábavy pre deti 
a dospelých s animačným 
tímom RIU

n Skúsený a kompetentný 
personál 

n Vkusne zariadené 
priestory, komfortné izby

n Servis, rodinný a od srdca
n Vysokú kvalitu gastronómie 
s čerstvými surovinami

Maspalomas: Rezort sa 
nachádza v letovisku „Costa 
Meloneras“, v blízkosti mora 
a s priamym prístupom na 
dlhú promenádu vhodnú na 
prechádzky. Dlhočizné 
dunové pláže sú vzdialené 
cca 900m. Transfer z letiska: 
cca 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 639
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 26m2, klimatizácia, 
trezor, varná kanvica, mini bar, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Viaclôžková izba Typ1 (MZX1), 

rozloha ca. 28m2, klimatizácia, 
trezor, varná kanvica, mini bar, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 38m2, klimatizácia, 
trezor, varná kanvica, mini bar, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba Typ2 (FZX2), 
rozloha ca. 41m2, klimatizácia, 
trezor, varná kanvica, mini bar, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: 10:00 -12:00
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Aerobic, Aqua fitnes, Body-
work, strečing

n Volejbal

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness / Spa: od 18 rokov
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Živá hudba/kapela
n Kreatívne kurzy

INÉ
n Skupinové fitnes kurzy v RiuFit 
(denne)

n Aktivity v RiuArt ateliéri, 6x do 
týždňa, za poplatok

n Izby MZX1 a MZX2 sú zaria-
dené rozťahovacou pohovkou 
(140x190cm), niektoré rozťa-
hovacou pohovkou „NIDO“ 
(16x190cm)

n Izby typu DZX1, DZX2, FZX1, 
SUX1 a SUX2 sú zariadené 2 
jedno-lôžkami (110x200cm) 

alebo 1 posteľou „King-size“ 
(180x200cm)

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LPA41009

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1172    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,3
Jedlá a nápoje 8,8
Izby 8,7
Zariadenie hotela 9,0

9,0
z 10

Odporúčania 95%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Detský-Splash-Bazén
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GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA r

Rodina All Inclusive Wellness

Hotel postavený z prírodného kameňa je výnimočný svojou polohou priamo nad plážou so svetlým 
pieskom a nádherným výhľadom na more. Očarí aj rozmanitosť služieb, od živej hudby, cez Spa 
Royal s výhľadom na more alebo bohatou ponukou jedál. 

Vírivka

PRE RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov, január 
- december

n Detské animácie pre deti od 
4 do 12 rokov, január - 
december

n Detské ihrisko
n Mini disco, pre deti od 4 do 

12 rokov

Príklad ubytovania Dvojlôžková 
s výhľadom na more

Bufetová reštaurácia

Puerto Rico: Priamo na Costa 
de Mogán na útese s krás-
nym výhľadom. Pod hotelom 
sa nachádza pekná pláž so 
svetlým pieskom Playa 
Amadores s plážovou pro-
menádou, rozličnými reštau-
ráciami, obchodmi a mož-
nosťami zábavy. Promenáda 
so známym Beach Club 
Amadores láka zotrvať dlhšie. 
Mestečko Puerto Rico vzdia-
lené cca 2,5km. Dĺžka trans-
feru z letiska cca 60 minút.

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 197
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more (DZM1), ca. 25m2, 

klimatizácia, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
fén, balkón

n Suita s výhľadom na more 
(SUM1), ca. 50m2, obývacia 
miestnosť, klimatizácia, súpra-
va na prípravu kávy a čaju, 
varná kanvica, minibar: za 
poplatok, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, fén, balkón

n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more pre dospelú osobu 
a jedno dieťa (DSM1), ca. 
25m2, klimatizácia, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
fén, balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu 
medzi obedom a večerou

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

GOLF
n Za poplatok
n Golfové ihrisko „Anfi Tauro 
Golf“

n 18 jamiek

WELLNESS
n Sauny: 2
Bez poplatku
n Wellness / Spa
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program
n Shows
n Živá hudba/kapela 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 
UMWELT

CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LPA51002

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZM1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1123
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,5
Jedlá a nápoje 9,4
Izby 9,2
Zariadenie hotela 9,4

9,4
z 10

Odporúčania 99%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI KIDS CLUB TAURITO PRINCESS 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Bohatý a obmieňajúci sa program zábavy pre deti ako aj veľa športových aktivít lákajú na 
dovolenku práve tu. Nádherný výhľad z terasy s bazénom priamo na more osvieži večere 
pohodovou atmosférou.

Detský bazén

Príklad ubytovania  
Dvojlôžková izba Typ2

Playa Taurito: Pláž Playa 
Taurito je vzdialená len 30m. 
Do letoviska Puerto de 
Mogán je to cca 16km. 
Najbližšia autobusová 
zastávka je vzdialená prib-
ližne 500m, z nej premávajú 
lokálne autobusy do via-
cerých letovísk ako Puerto 
de Mogán, Puerto Rico, Mas-
palomas, Playa del Inglés 
a Las Palmas. Transfer 
z letiska: cca 70 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: na recepcii, v lobby 
a v bare

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 404
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more Typ2 (DZM2), rozloha 
ca. 27m2, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy a 
čaju, WiFi, župan, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more Typ1 (DZM1), rozlo-
ha ca. 25m2, detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, WiFi, župan, fén, 
balkón 

n Junior suita s výhľadom na 
more Typ1 (JSM1), rozloha 
ca. 37m2, klimatizácia, trezor, 
kávovar, WiFi, župan, fén, 
balkón 

n Suita s výhľadom na more 
Typ1 (SUM1), rozloha ca. 
69m2, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy a 
čaju, WiFi, župan, 2 kúpeľne, 
fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Mini futbal, volejbal
n Fitnes miestnosť
n Aerobic, Aqua Aerobic, rela- 
xačné kurzy, step aerobic

n Lukostreľba, squash

WELLNESS
n Sauny: 1, fínska sauna
Za poplatok (služby iných 
dodávateľov)

n Masáže 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén
n Strava pre bábätká
n Detské menu, detský bufet

n Detský klub / mini klub, od 3 
do 12 rokov, v závislosti od 
sezóny

n Detské animácie, v závislosti 
od sezóny

n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
n Mini disco
n Mládežnícke animácie

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LPA53001

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZM1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 961
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,7
Jedlá a nápoje 7,9
Izby 8,2
Zariadenie hotela 8,3

8,5
z 10

Odporúčania 92%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyško- 
lený, nemecky hovoriaci, 
TUI personál: Minis 3-6 
und Maxis 7-12 rokov  
(6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (v hlavnej 
sezóne)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami  
(v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie
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HOTEL RIU KARAMBOA 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Hotel je známy širokou ponukou športových a wellness aktivít a leží na nádhernej pláži s jemným 
pieskom. Viaceré bazény v areáli lákajú k oddychu a vychutnaniu si chvíle čo najdlhšie.  

Bazén

PRE RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Vysoké detské stoličky
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Mini disco

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Fun4All - rozsiahly  
program zábavy pre deti 
a dospelých s animačným 
tímom RIU

n Skúsený a kompetentný 
personál 

n Vkusne zariadené 
priestory, komfortné izby

n Servis, rodinný a od srdca
n Vysokú kvalitu gastronó-
mie s čerstvými surovin-
ami

Praia de Chaves: Priamo na 
jednej prekrásnej pláži 
s jemným pieskom na ost-
rove Boa Vista. Mestečko Sal 
Rei je vzdialené cca 7km 
a letisko cca 1,5km. Transfer 
z letiska: cca 10 minút. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Mini market, butik, kaderníctvo
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: v celom hoteli 
n Počet izieb: 750
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), rozloha ca. 26m2, 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, chlad-
nička, WiFi, fén, balkón alebo 
terasa

n Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2), 
rozloha ca. 33m2, detská 

postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, chladnička, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Junior suite Typ1 (JSX1), 
rozloha ca. 60m2, detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, chladnička, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Viaclôžková izba Typ1 (MZX1), 
rozloha ca. 30m2, detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, chladnička, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Zákusky, pečivo
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
n Aerobic, Aqua Aerobic
n Plážový volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Kajaky, vodné bicykle
Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing, 
kitesurfing

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa: od 
18 rokov

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program
n Karaoke

INÉ
n RiuLand detský klub, pre 2 
vekové skupiny (deti od 4 do 
7 a od 8 do 12 rokov)

n RiuFit: skupinové fitnes kurzy 
(denne)

n Reštaurácia „Las Dunas“ je cez 
deň reštauráciou pri bazéne

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: BVC21020

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1074
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,3
Jedlá a nápoje 8,5
Izby 7,8
Zariadenie hotela 8,5

8,6
z 10

Odporúčania 95%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Príklad ubytovania Viaclôžková izba 
Typ1
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TUI BLUE CABO VERDE 5

Páry Priamo na pláži All Inclusive

V tomto hoteli si obzvlášť vychutnajú oddychové momenty najmä páry. Hotel je pre hostí od  
18 rokov. Hotel bol postavený ako prvý TUI SENSIMAR na Kapverdských ostrovoch ako rezort  
v modernom štýle. Wellness s rozlohou viac ako 1300m2 láka na zrelaxovanie. 

Príklad ubytovania Juniorsuite

Bazén

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný hotel len pre 
dospelých

n Čistý oddych pre páry
n Výborná poloha priamo 
pri mori

n Čerstvá a kreatívna 
kuchyňa

n Prvotriedne služby
n Večerná zábava v poho-
dovej atmosfére

n Šport na uvoľnenie tela a 
relax

n Wellness na uvoľnenie 
mysle

Santa Maria/Sal: Hotel leží 
spoločne s hotelom Melia 
Llana v nádhernom areáli na 
juhozápade ostrova Sal na 
Kapverdských ostrovoch. 
Pekná, prírodná pláž s jem-
ným pieskom je priamo 
predo dvermi rezortu. Novo-
vybudované mólo umožňuje 
priamy vstup do mora. Turi-
stické centrum – pestré 
mestečko Santa María je 
vzdialené cca 5km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 20 
minút. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Minimálny vek pri ubytovaní: 
18 rokov

n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Vnútorný bazén
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli, za popla-
tok

n Počet izieb: 302

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX1), rozloha ca. 40m2, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková izba Deluxe 
Ocean Front (DZM1), výhľad 
na more, rozloha ca. 42m2, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n AllInclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: denne 10:00 
– 11:00

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3
n Reštaurácia „Culinarium“: á la 
carte, za poplatok s tema- 
tickými večerami ako napr. 
romantická večera pri sviečkach

n Tematické večery: min. 2x do 

týždňa v hlavnej reštaurácii, 
napr. gala večera, večera pri 
západe slnka, morské plody, 
lokálna noc

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie, športovo-elegantné, 
u pánov dlhé nohavice

ŠPORT
n TUI vyškolený personál pre 
šport a aktivity

n Fitnes aktivity, 6x do týždňa
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Rozličné športové kurzy, 
napr. joga pre začiatočníkov, 
funkčný tréning, tréning so 
závažím

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola 

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness / Spa

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Denné aktivity, 6x do týždňa, 
napr. kurzy prípravy koktailov 
alebo varenia

n Uvoľnená večerná zábava, 
viackrát do týždňa, napr. 
posedenie pri západe slnka

VÝHODY
n Reštaurácia „Culinarium“ je 1x 
za pobyt v cene

n Reštaurácia „Casa Nostra“ je 
1x za týždeň v cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: SID10003

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1199    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,9
Jedlá a nápoje 8,4
Izby 9,2
Zariadenie hotela 9,1

8,9
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Predtým

TUI SENSIMAR
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TUI BLUE FALESIA r

Páry Uvedomelé stravovanie Fitnes

Hotel len pre dospelých od 16 rokov si rozmaznáva svojich hostí portugalskými pochúťkami,  
wellnessom v BLUE Spa, motivujúcim BLUEf!t športovým programom a príjemnými bazénmi. 

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný hotel pre dos-
pelých so skvelou polohou 
pri mori

n Čistý oddych pre páry
n Čerstvú, kreatívnu kuchyňu
n Prvotriedny servis
n Večernú zábavu v uvoľnenej 
atmosfére

n Šport k „vypnutiu“ a relaxácii
n Wellness na uvoľnenie 
mysle

n BLUE aplikáciu s užitočnými 
informáciami o hoteli a pro-
grame a rezervačnými mož-
nosťami Príklad ubytovania Dvojlôžková izba Duo Strand

Praia da Falesia: Jedinečná 
poloha nad červeným úteso-
vým pobrežím na okraji 
malého letoviska Olhos d´ 
Agua. Tu ešte každý deň 
vyrážajú rybári na sardinky 
do vôd Atlantiku. Zlatá pláž 
„Praia da Falésia“ s dĺžkou 
5,5km je vzdialená 15 minút 
pešo po schodoch. Albufera 
je vzdialená cca 8km, 
nákupné možnosti a zastávka 
autobusu cca 500m. Dĺžka 
transferu z letiska: cca 
1hodina. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 349
n Národná kategória: 4 
hviezdičky 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Duo (DZX1), 
rozloha ca. 28-33m², klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón

n Dvojlôžková izba Duo 
s výhľadom na more (DZX1), 
rozloha ca. 28-33m², klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, All inclusive
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 2
n BLUE Taste: reštaurácia „Culi-
narium“: á-la-carte, za popla-
tok

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie počas večere, špor-
tovo-elegantné, žiadne fitnes 
oblečenie /plavky

ŠPORT
n BLUEf!t: TUI personál vyško-
lený pre šport a aktivity

n Fitnes aktivity, 6x do týždňa
n Joga
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Rozličné športové kurzy, 
napr. joga pre začiatočníkov, 
funkčný tréning 

WELLNESS
n Wellness centrum / SPA

ZÁBAVA
n BLUE Experiences: denné 
aktivity, 6x do týždňa, večer 
napr. ochutnávka ginu, jazyko-
vé kurzy, kurzy varenia a iné

n Uvoľnená večerná zábava, 
viackrát do týždňa

INÉ
TUI BLUE Highlights
n Možnosť dorezervovania 
balíčkov

n Individuálne zážitky, napr. 
denné postele na pláži s alebo 
bez servisu, privátna večera, 
ponuka výletov (za poplatok)

VÝHODY
n Reštaurácia „Culinarium“ 1x 
v cene pobytu

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n TUI BLUE Balíčky
n Izba na želanie

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: FAO21030

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1112
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,2
Jedlá a nápoje 8,7
Izby 9,2
Zariadenie hotela 9,3

8,9
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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Vonkajší bazén

HOTELS DESIGNED FOR YOU

Prebehnite sa pri odlive pozdĺž mora priamo na jednej  
z najkrajších pláži v oblasti Olhos d´Agua.“

Tím TUI BLUE
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám e-mail na tuibluehotels@tui.com
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ATLANTICA  
SO WHITE CLUB RESORT 5

Priamo na pláži

Žiarivo biele oddychové zóny s pohodlnými ležadlami okolo modrých 
bazénov sú popretkávané vysokými palmami. Celý areál tohto  
elegantného 5-hviezdičkového hotela sa vyznačuje ušľachtilým bielym 
dizajnom. Reštaurácie so špecialitami ponúkajú stredomorské pochutiny. 

Bazén

Príklad ubytovania dvojlôžková izba na bazén

To Ouzeri A la carte Reštaurácia

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LCA20343

Ayia Napa: Rezort leží pria- 
mo pri mori, cca 4km od 
turistického centra Ayia 
Napa. V okolí nájdete každý 
deň početné obchodíky, 
kaviarne aj možnosti na 
zábavu. Letisko Larnaca je 
vzdialené cca 55km.

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 143, apartmánov: 
14, bungalovov: 139

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na bazén (DZX2),rozloha ca. 
28m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a večerou

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 1

ŠPORT
Za poplatok
n Cyklistika

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa

RODINY
n Detské animácie

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1022 

GRECIAN SANDS 4

Priamo na pláži Free WiFi Vodné športy

Prežite ničím nerušené dovolenkové dni v tomto obľúbenom hoteli. 
Nájdete tu peknú záhradu a bazén. Krásna tiahnuca sa pláž dostupná 
priamo z trávnika.

Vonkajší Bazén

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more

Sunset Deck & Pool Bar

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LCA20012

Ayia Napa: Hotel sa 
nachádza v tesnej blízkosti 
pozvoľne zvažujúcej sa pie-
sočnatej pláži Ayia Napa, 
ktorá je dostupná od bazéna 
cez schody. Centrum leto-
viska s rôznymi zábavnými 
podnikmi, nákupnými mož-
nosťami, barmi a reštaurá- 
ciami vzdialené cca 1km.

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 177
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na krajinu (DZX1),rozloha ca. 
24m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a  
večerou

n All inclusive: plná penzia,  
nealkoholické a vybrané  
národné alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 1

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a sezóny

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 921 
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,7
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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ATLANTICA MARE  
VILLAGE AYIA NAPA 5

Priamo na pláži Free WiFi Vodné športy

V pokojnej časti a priamo na prírodnej hotelovej pláži sa nachádza tento rezort s osobitou 
atmosférou. Hlavná budova má charakter lounge a rozľahlá záhrada nabáda k oddychu. 

Mandolin Med Bistro

Strand

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba

Ammos bar pri bazéne

Ayia Napa: Hotel leží priamo 
na pláži s prírodným pies-
kom, ktorej časť je hotelová, 
na východnom cípe Cypru 
s výhľadom na „Cap Greco“. 
Centrum Ayia Napa s roz-
ličnými zábavnými podnikmi 
a obchodíkmi je vzdialené 
cca 4 km. Zastávka autobusu 
sa nachádza v blízkosti 
hotela.
 
HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Mini market
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 341
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), 
rozloha ca. 28-30m², klima-
tizácia, trezor, chladnička, 

nespresso kávovar, súprava 
na prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu 
medzi obedom a večerou

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Plážový volejbal, stolný tenis
Za poplatok
n Mini futbal
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie
n Vodné lyže, vodné skútre

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá hudba/kapela

RODINA
n Služby opatrovania detí
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub/mini klub, pre deti 
od 4 do 12 rokov

n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LCA20021

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 916
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,2
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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HOTEL MELISSI BEACH 4

Priamo na pláži Free WiFi

Priateľsky navrhnutý hotel sľubuje pobyt plný zábavy, priamo na dlhej pláži s jemným pieskom, 
vyznačujúcej sa modrou vlajkou. Všetky izby sú zrenovované a ponúkajú pohodlie pre
nezabudnuteľnú dovolenku.

Bar a taverna KYMA pri bazéne

Príklad ubytovania  
Grand Suite s vonkajšou vírivkou

Ayia Napa: Priamo pri dlhej 
pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do 
mora, dostupnej priamo zo 
záhrady. Centrum Ayia Napa 
je vzdialené približne 800m, 
autobusová zastávka sa 
nachádza v blízkosti hotela. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
1hodina. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 225
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Apartmán s jednou spálňou 
a výhľadom do záhrady 
(APX1), rozloha ca. 42m², 
klimatizácia,  trezor: za popla-
tok, kuchynský kút, chladnička, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 

fén, balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na krajinu(DZL1), 
rozloha ca. 26m², klimatizácia, 
trezor: za poplatok, mini bar: 
za poplatok, WiFi,roomSlužby: 
za poplatok, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 26m², klimatizácia, 
trezor: za poplatok, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomSlužby: 
za poplatok, fén, balkón 

n Executive izba s vonkajšou 
vírivkou (JSM1), výhľad na 
more, rozloha ca. 32m², 
klimatizácia, trezor: za popla-
tok, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa s vírivkou

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť voľby 
medzi obedom a večerou

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 

alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aqua aerobik

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a počasia
Za poplatok
n Windsurfing
n Vodné lyže

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
18 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Shows
n Živá hudba / kapela

RODINY
n Detský bazén „Kid´s pool“
n Detský klub/mini klub, pre deti 
od 4 do 12 rokov

n Detské animácie, pre deti od 
4 do 10 rokov

n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

VÝHODY
n 1 tanier s ovocím
n Kredit v rezorte
n Pre vybrané termíny jeden 
výlet v cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LCA20038

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZL1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 953
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,0
Jedlá a nápoje 8,4
Izby 8,9
Zariadenie hotela 8,9

8,9
z 10

Odporúčania 92%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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CONSTANTINOU BROS ASIMINA 
SUITES HOTEL 5

Páry Priamo na pláži

Komfortné prostredie, zdvorilý personál a zvláštny šarm Vás čaká 
v tomto butikovom-suite-hoteli pre sofistikovaných hostí od 16 rokov. 
Oddych ponúkajú bazény, spa a wellness.

Estia Reštaurácia

Príklad ubytovania Suita s jednou spálňou

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PFO10309

Paphos: Priamo pri piesoč-
natom zálive (čiastočne 
s kameňmi). Centrum mesta 
Paphos vzdialené cca 2,5km.
Približne 500m od hotela 
rozličné podniky, reštaurácie, 
taverny, bary, možnosti na 
zábavu a nákupy.
 
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 111
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Junior suitaTyp1 (JSX1), 
rozloha ca. 33m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
voľby medzi obedom a večerou; 

plná penzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a sezóny
Za poplatok
n PADI potápačská škola

VÝHODY
n Privátny transfer na/z letiska
n Bezplatný vstup do letiskovej 
Executive Lounge

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (JSX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1504 

CONSTANTINOU BROS ATHENA 
ROYAL BEACH HOTEL r

Páry Priamo na pláži Cyklistika

Pohodová atmosféra a priateľské prostredie sľubujú príjemne strávený 
čas v tomto hoteli len pre dospelých. Nechajte sa rozmaznať v spa 
a wellness a využite výnimočné služby pozorného personálu.

Vonkajší bazén

Príklad ubytovania Superior Sea View

Pygmalion Reštaurácia

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PFO10013

Paphos: Hotel sa nachádza 
ca. 1,5km od centra mesta 
Paphos, priamo pri mori 
a malom zálive na kúpanie. 
Dĺžka transferu z letiska 
Paphos cca 40minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 4
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 208
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), rozloha ca. 21m², 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť voľby 
medzi obedom a večerou; 
plná penzia

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje 

n Počet reštaurácií: 5

ŠPORT
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a sezóny
Za poplatok
n PADI potápačská škola

VÝHODY
n Výlet vo vybraných termínoch 
v cene (pri pobyte od 14 nocí)

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 942 
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

Hotel celkovo
Služby 9,0
Jedlá a nápoje 8,9
Izby 8,6
Zariadenie hotela 8,9

9,2
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Viac informácií k 
oceneniam nájdete 
v hlavných kataló-
goch TUI.

Paphos | Cyprus
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Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: GPA10041

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1108
    

GRECOTEL OLYMPIA OASIS &  
AQUA PARK r

Rodiny Priamo na pláži Free WiFi

Najvýraznejšou črtou, ktorá tu na hostí čaká, je 20.000m2 veľký Aquapark! Hotel je obľúbený 
najmä medzi rodinami s deťmi, pre svoju pozvoľne sa zvažujúcu pláž a 3000m2 veľký bazénový 
svet. O relax sa hosťom postará prémiové Spa.

Nový Olympia Aqua Park

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov, 
v závislosti od sezóny

n Detské animácie 
n Teen klub, v závislosti od 

sezóny
n Animácie pre mládež

Príklad ubytovania
rodinný mezonet s výhľadom na 
more

Oasis Beach Bar

Kyllini: Hotel leží priamo na 
10km dlhej, piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do 
mora, v svahu so schodami 
a chodníčkami. Patrí do 
komplexu Grecotel Olympia 
Riviera, ktorého iné zariade-
nia je možné vo veľkej miere 
využívať. Jedlá a nápoje 
mimo rezervovaného hotela 
sú za poplatok. Dedinka 
Arkoudi je vzdialená cca 
1,5km, Olympia 65km, mesto 
Araxos cca 60km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 50 
minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 6
n Aquapark, počet toboganov: 
11

n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 313
n Národná kategória: 4,5 
hviezdičky 

UBYTOVANIE
n Rodinná izba na prízemí 
s bočným výhľadom na more 
alebo do záhrady (FZX1), 
rozloha ca. 38m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba na prízemí 
s výhľadom na more alebo do 
záhrady (FZM1), rozloha ca. 
38m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Bungalov s výhľadom na more 
(BUM1), rozloha ca. 30m², 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 

n Bungalov s bočným výhľadom 
na more (BUX1), rozloha ca. 
30m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, plná penzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 8

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Za poplatok
n Škola surfovania
n PADI potápačská škola

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre  
novomanželov

HODNOTENIE GULET

Hotel celkovo
Služby 8,1
Jedlá a nápoje 8,3
Izby 6,7
Zariadenie hotela 7,6

7,6
z 10

Odporúčania 86%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu GULET.

 Grécko | Peloponéz 
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GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Krásna piesočnatá pláž a veľký bazénový svet, znamenité reštaurácie, športové aktivity  
a Spa procedúry, to všetko prispieva k dovolenke extra triedy. Presvetlené priestory ponúkajú 
jedinečné výhľady na Krétske more.

Hlavný bazén

PRE RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub/mini klub pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko

Príklad ubytovania Villa Luxe Yali 
s priamym prístupom do bazéna

Ventanas Il Mar

Rethymnon: Hotel leží pria- 
mo na 400m dlhej, štrko-
vo-piesočnatej pláži s poz-
voľným vstupom do mora 
(čiastočne väčšie skaly 
v mori). Mesto Rethymnon je 
vzdialené cca 9km východne 
od hotela. Autobusová 
zastávka priamo pred hote-
lom. Dĺžka transferu z letiska 
cc. 100 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky
n Mini market, klenotníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 267, víl: 11, apart-
mánov: 7, bungalovov: 35

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), 
rozloha ca. 27m², klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 

kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, 
župany, fén, balkón

n LUX.ME junior suita 
s výhľadom na more (FZM1), 
rozloha ca. 40m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, župany, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: 10:00-10:30
n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 7

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
n Fitnes miestnosť
n Stolný tenis

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Za poplatok
n Vodné skútre

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n  Prenájom auta od TUI CARS

 

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: HER80014

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1257
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,3
Jedlá a nápoje 9,3
Izby 7,9
Zariadenie hotela 9,0

8,8
z 10

Odporúčania 90%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI KIDS CLUB AQUILA RITHYMNA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Rozľahlý,  80.000m2 veľký areál ponúka bohatú ponuku športových a zábavných aktivít. 
Viaceré bazény nabádajú k relaxu a pre najmenších tu je o program postarané v detskom klube 
aj s nemecky hovoriacimi Guides.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyško- 
lený, nemecky hovoriaci, 
TUI personál: deti Minis 
3-6 a Maxis 7-12 rokov 
(6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (počas  
letných prázdnin)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami: 0-3 roky  
(v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

Pláž

Rithymna

Príklad ubytovania bungalov Standard

Rethymnon: Priamo na 
500m dlhej pláži s pieskom, 
štrkom a sčasti kameňmi. 
Mesto Rethymnon je vzdia-
lené cca 7km, zastávka auto-
busu priamo pred hotelom. 
Dĺžka transferu z letiska Hera-
klion cca. 1 hodina 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 561, víl: 55,  
bungalovov: 116

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Bungalov Standard (BUX1), 
rozloha ca. 31m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba s oddelenou 
obývacou miestnosťou 
a výhľadom na more (FZM1), 
rozloha ca. 33m², klimatizácia, 

WiFi, fén, balkón alebo terasa
n Rodinná izba s oddelenou 
obývacou miestnosťou (FZX1), 
rozloha ca. 33m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu 
medzi obedom a večerou

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobik, aqua fitnes
Za poplatok
n Cyklistika 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné skútre, parasailing

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén v detskom klube
n Služby opatrovania detí
n Detský bufet
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

INÉ
n Súkromná Beach Lounge so 
servisom, za poplatok

n Vo všetkých reštauráciách, 
okrem baru pri bazéne a na 
pláži, sa vyžaduje adekvátne 
oblečenie, po 18:00 dlhé 
nohavice u pánov 

n V internetovej kaviarni je 30 
minút vysokorýchlostného 
internetu pri All Inclusive v 
cene

VÝHODY
n Pre všetky deti s objednanou 
polpenziou sú nápoje a jedlá 
v mini klube „TastyCorner“ 
medzi 10:00-19:00 v cene

n 1 fľaša vody alebo 1 fľaša 
lokálneho vína a ovocný kôš 
alebo grécke sladkosti pri 
príchode na izbu

n Skorý check-in od 10:00 podľa 
dostupnosti

n Špeciálne ponuky pre  
novomanželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 
UMWELT

CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: HER80021

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1155
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,1
Jedlá a nápoje 8,9
Izby 8,0
Zariadenie hotela 8,9

8,7
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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NAJVIAC PRE MALÝCH

Bazén aj more je priamo predo dvermi – postará sa o kúpanie a zábavu 
pre veľkých aj malých. Raj pre všetky vodné živly a kúpaniachtivých dovolenkárov.

Tím TUI KIDS CLUB
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám email na tuikidsclub@tui.com
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Rodina Priamo na pláži Uvedomelé stravovanie

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete v cenníku príslušného 
Airtours Katalógu.

Kód: HER49317

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZM1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1505

DAIOS COVE LUXURY  
RESORT & VILLAS 5z

Luxusný rezort leží na severo-východe ostrova Kréta a bol postavený v svahu s nádherným 
výhľadom na záliv a súkromnú piesočnatú pláž. Hotel sa vyznačuje svojimi čistými líniami a prírod-
nými materiálmi v harmónii s okolím.

Príklad ubytovania Deluxe izba
s výhľadom na more

Príklad ubytovania Villa s jednou 
spálňou a privátnym bazénom

Agios Nikolaos: Hotel leží na 
severovýchodnom pobreží 
Kréty vo vyvýšenej polohe 
s výhľadom na súkromnú 
zátoku. Vzdialenosť do 
mesta Agios Nikolaos 
s možnosťami nákupov ca. 7 
km. Dĺžka transferu z letiska 
ca. 1 hodina. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 290
n Národná kategória: 5,5 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, župan, fén, 
balkón

n Vila s jednou spálňou, výhľa-
dom na more a privátnym 
bazénom (VIM1), rozloha ca. 

95m2, mezonet, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 
poplatok, župan, 2 kúpeľne, 
fén, terasa s ležadlami, 
sedením a súkromným bazé-
nom

n Dvojlôžková izba Deluxe 
s výhľadom na more (DZX1), 
rozloha ca. 42m², Suita s jed-
nou spálňou a s výhľadom na 
more (SUM1), rozloha ca. 
65m2, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, župan, fén, terasa 
s ležadlami a sedením 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Joga
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatkov
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Aerobic, kalanetika, relaxačné 
cvičenia, pilates, strečing, joga 

n Stolný tenis
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Za poplatok
n Katamaran
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

WELLNESS
n Sauny: 4
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
16 rokov, rozloha: 2500m²

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /  
kozmetika

ZÁBAVA
n Zábavný animačný program
n Kurzy varenia
n Tematické večery

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub
n Detské animácie
n Detské ihrisko
- Klub pre tínedžerov, za popla-
tok 

VÝHODY
n Špeciálne výhody pre novo-
manželov

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ AIRTOURS 

Hotel celkovo
Servis 9,1
Jedlá a nápoje 8,2
Izby 9,3
Zariadenie hotela 9,4

9,0
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
katalógu Airtours.

Grécko | Východná Kréta | Agios Nikolaos
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PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA 5

Rodina All Inclusive Free WiFi

Svetlý a štýlovo navrhnutý elegantný rezort sa vyznačuje modernou architektúrou a trendovým 
dizajnom. Má oddelenú časť pre dospelých a pekné bazény pre malých aj veľkých dovolenkárov 
pozývajú na skvelú rodinnú dovolenku. 

PRE RODINY
n Detský bazén
n Detské vysoké stoličky
n Detský bufet
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov, máj - 
október

n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco

Príklad ubytovania dvojlôžková izba 
s výhľadom na more

Kiotari: Na južnej strane 
Rodosu, v letovisku Kiotari 
a len cez cestu od štrkovej 
pláže „Kiotari Beach“. 
Malebné mestečko Lindos je 
vzdialené cca 15km, mesto 
Rodos cca 54km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 
70-110 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Mini market, klenotníctvo, 
kaderníctvo

n Lekárska služba
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 537 
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 23m², klimatizá-

cia, trezor, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 23m², klimatizá-
cia, trezor, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 32m², pozostáva 
z 2 izieb opticky oddelených 
posuvnými dverami, klima-
tizácia, trezor, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, fén, 
balkón 

n Junior suita Typ1 (JSX1), 
rozloha ca. 32m², klimatizá-
cia, trezor, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, 
župany, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Allinclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: denne od  
10:00 – 11:00

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobik, aqua fitnes, joga, 
ZUMBA®

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Za poplatok
n Škola surfovania, windsufingu
n Kanoe, vodné lyže, vodné 
skútre, parasailing, jazda na 
banáne, vodné bicykle

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa:  
od 16 rokov

n Masáže 
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Fitnes animácie: máj – október
n Športové animácie: máj –  
október

n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tematické večery

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RHO16050

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 867
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,8
Jedlá a nápoje 8,7
Izby 9,3
Zariadenie hotela 9,2

9,0
z 10

Odporúčania 98%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI BLUE ATLANTICA AEGEAN BLUE r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Poloha priamo pri mori a lagúnový bazénový svet s viacerými toboganmi uchvátia celú rodinu. 
Obzvlášť zaujímavým bodom tohto moderného areálu sú izby s priamym vstupom do bazéna. 
Bohatý medzinárodný zábavný program ponúka obmenu pre veľkých aj malých.

Hlavný bazén

Atlantis Lounge Bar & Terrace

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderná architektúra pre jedi-
nečné dovolenkové chvíle 

n Profesionálna starostlivosť 
o deti vo viacerých vekových 
kategóriách

n Klub pre mládež „The Han-
gout“ 

n Výnimočná, zdravá kuchyňa 
n Denný a večerný program po 
celý týždeň

n Bohatá ponuka športu a fitnes
n BLUE aplikácia s užitočnými 
informáciami o hoteli, pro-
grame a možnosťami k rezer-
váciám 

Kolimbia: Priamo na štrko-
vo-piesočnatej pláži. Cent-
rum letoviska Kolimbia, 
s obchodmi a barmi, je 
dostupné známou eukalyp-
tovou alejou cca 800m. 
Zastávka autobusu priamo 
pri hoteli. Dĺžka transferu 
z letiska cca 1hodina.
 
HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n Mini market, butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 396
n Národná kategória: 4,5 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s  výhľadom 
na krajinu (DZX1), rozloha ca. 
26-30m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, župany, fén, 

balkón alebo terasa
n Rodinná izba s  výhľadom 
na krajinu (FZX1), rozloha ca. 
32-36m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, župany, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5
n BLUE Taste: Reštaurácia so 
špecialitami “Taverna“, za 
poplatok

n Bar „Thea’s Coffee Shop&-
Juice Bar“, za poplatok

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie počas večere, špor-
tovo-elegantné, žiadne fitnes 
oblečenie /plavky

ŠPORT
n BLUEf!t: Fitnes kurzy Les Mills, 
napr. CX Worx, body balance, 

a iné
n Kurzy sú prevažne v anglickom 
jazyku

n Tenisové kurty: 1
n Fitnes centrum
n Aqua aerobik, tanečný/latino 
aerobik, relaxačné cvičenia, 
silový tréning

n Minifutbal, plážový volejbal, 
stolný tenis

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Za poplatok
n Vodné lyže, vodné skútre, 
jazda na banáne

ZÁBAVA
n Shows
n Živá hudba/kapela
n BLUE Experiences: denný 
a večerný program s muzikál-
mi a shows v angličtine

RODINY
n Detský bazén
n Vysoké stoličky pre deti

n Detský bufet
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Profesionálna starostlivosť 
o deti TUI personálom a ani- 
mácie vo viacerých jazykoch, 
a 3 vekových kategóriách

VÝHODY
n 1x do týždňa večera v á-la-
carte reštaurácií v cene

n Voľný vstup do aquaparku (v 
závislosti od počasia), podľa 
vekových a výškových  
obmedzení

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RHO14012

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1185
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,4
Jedlá a nápoje 8,7
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,5

8,8
z 10

Odporúčania 93%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

FOR FAMILIESFOR FAMILIES

Aquapark

Príklad ubytovania rodinná 
izba Premium

Grécko | Rodos | Kolymbia
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TUI KIDS CLUB  
GRECOTEL LUX ME RHODOS r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Rodinne zameraný Grecotel LUX.ME Rhodos ponúka uvoľnenú a bezstarostnú luxusnú dovolenku. 
Vybrať si môžete z početných zábavných a športových aktivít pre celú rodinu. Pre zábavu detí sú 
k dispozícií vyškolení „Guides“.

Príklad ubytovania rodinná izba 
s výhľadom do záhrady

Pláž Bazén v časti Village

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyško- 
lený, nemecky hovoriaci, 
TUI personál: pre deti  
od 3 do 12 rokov  
(6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (počas  
letných prázdnin)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami: 0-3 roky  
(v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

Faliraki: Priamo na dlhej 
a známej štrkovo-piesočnatej 
pláži Faliraki, odporúčame 
topánky na kúpanie. Priamo 
za hotelom vedie cesta spá-
jajúca Faliraki, vzdialeného 
cca 2km, s plážovými hotelmi 
a mestom Rodos, vzdialeným 
cca 12km. Dobré autobusové 
spojenie z hotela. Dĺžka 
transferu z letiska cca 40 
minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Mini market, klenotníctvo
n WiFi: na verejných priestran-
stvách, na recepcii, v lobby, 
bare a pri bazéne

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 322, bungalovov: 
46

n Národná kategória: 4,5 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Bungalov v záhrade na prvom 
poschodí (BUX1), rozloha ca. 
22m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, fén, balkón 

n Rodinná izba Loft so záhradou 
(FZX1), rozloha ca. 27m², 
mezonet, klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, fén, terasa so 
sedením

n Rodiný bungalov LUX.ME 
s výhľadom na bazén (FZG1), 
rozloha ca. 48m², detská izba, 
klimatizácia, trezor, chladnička, 
WiFi, fén, terasa so sedením

n Dvojlôžková izba s výhľadom 
do záhrady (DZX1), rozloha 
ca. 28m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Predĺžené raňajky: denne od 
08:00 – 10:30

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobik, aqua aerobik, aqua 
fitnes

n Plážový volejbal, stolný tenis
Za poplatok
n Horské bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Bez poplatku
n Kanoe, vodné bicykle
Za poplatok
n Windsurfing
n Potápanie
n Vodné lyže, parasailing, jazda 
na banáne

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery
n Tematické večery

RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský bufet
n Detská miestnosť na hranie
n Mini disco

INÉ
n V reštaurácií „Beach Taverne“ 
sú podávané obedy, na večer 
á-la-carte (v závislosti od 
sezóny a počasia)

n U pánov sa pri večeri 
v reštaurácií vyžadujú dlhé 
nohavice

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RHO13010

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 903
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,1
Jedlá a nápoje 8,5
Izby 7,4
Zariadenie hotela 8,3

8,0
z 10

Odporúčania 88%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.



52

COSTA GRAND  

RESORT & SPA 5

Priamo na pláži

Costa Grand Resort & Spa je ideálnym miestom pre oddychovú dovo-
lenku plnú kúpania sa v mori a pohodovej atmosféry. Mix tradičnej 
kykladskej architektúry a prvotriedneho, nadčasového dizajnu, robí 
z tohto 5-hviezdičkového hotela vyhľadávané pobrežné top-miesto.

Príklad ubytovania dvojlôžková izba

Kamari: Prežite oddychové 
slnečné dni na východnom 
pobreží Santorini a prejdite 
sa po plážovej promonáde 
do pokojného letoviska. 
Letisko Santorini je vzdialené 
cca 6km.

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 116
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more (DZM1),rozloha ca. 
22m², klimatizácia, trezor, 
roomSlužby: za poplatok, 
župan, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

RODINY
n Detské menu

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1256

Grécko | Santorini | Kefalonia

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: JTR10093

PAGONIS 2

Tento pekný, príjemný dom je veľmi obľúbený a má veľa stabilných 
„štamgastov“. Tu nájdete to pravé Grécko. 

Príklad ubytovania apartmán Typ1

Kefalonia-Poros: Dom sa 
nachádza len 5 minút pešo 
od centra letoviska priamo 
pri jednej z najkrajších pláží 
na ostrove v miernom svahu. 
Najbližšia taverna je vzdia-
lená len 100m, supermarket 
cca 500m. Dĺžka transferu 
z letiska cca 90minút.

HOTEL
n Plážové uteráky
n WiFi
n Počet izieb: 6
n Národná kategória: 2 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Apartmán Typ1 (APX1), 
čiastočný výhľad na more, 
rozloha ca. 50m², klimatizácia: 
za poplatok, kuchyňa, chlad-
nička, kávovar, varná kanvica, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy

7 nocí/Bez stravy v apartmáne 
(APX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 482

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: EFL41001
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GRECOTEL CORFU IMPERIAL 5

Priamo na pláži Free WiFi Uvedomelé stravovanie

Exkluzívna dovolenková adresa pod hlavičkou hotelov Grecotel sa prezentuje štýlovou atmosférou 
a garantuje prémiovú dovolenku extra triedy. Skvelá poloha, medzinárodný koncept, excelentný 
servis a oddych v „Elixir Beauty Spa“.

Stredomorská reštaurácia Mon Repos

Famous Class Beach pre izby FC

Príklad ubytovania Corfu Bungalow 
s výhľadom do záhrady

Yali Beach Bar

Gouvia: Ako vystrčený prst 
vyčnieva polostrov Kommeno 
od hlavného ostrova. Na 
jeho špici sa nachádza 
exkluzívny a dominujúci  
Grecotel Corfu Imperial. Pie-
sočnaté pláž s kamennými 
platňami sa nachádza priamo 
pred hotelom. 3 pekné pie-
sočnaté zálivy sú dostupné 
po plážovom chodníku. 
Mesto Korfu je vzdialené cca 
12km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 30 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Mini market, klenotníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 300, viliek: 18, 
bungalovov: 92

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková „Guestroom“ 
Deluxe s výhľadom na more 
(DZM1), rozloha ca. 32m², 
klimatizácia, trezor, súprava 
na prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za popla-
tok, denná tlač, župany, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a 
večerou

n Neskoré raňajky: denne 10:30-
11:00

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Posilňovanie tela
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobik, aqua aerobik, aqua 
fitnes, box/tanečný/latino 

aerobik, pilates, strečing, joga
n Stolný tenis
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

n Potápanie
Za poplatok
n SSI potápačská škola
n Kanoe, vodné lyže, jazda na 
banáne, vodné bicykle

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
16 rokov

n Masáže

ZÁBAVA
n Fitnes animácie
n Športové animácie
n Ľahký animačný program
n Živá hudba/kapela
n Tematické večery

RODINY
• Starostlivosť o deti
• Služby opatrovania detí
• Detské menu, detský bufet
• Detský klub / mini klub, pre 
deti od 3 do 12 rokov

• Detská miestnosť na hranie
• Mini disco
• Teenclub
• Animácie pre mládež

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: CFU20049

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1424
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,4
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 8,9
Zariadenie hotela 9,4

9,3
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI BLUE  
ATLANTICA GRAND MED RESORT 5

Páry All Inclusive Free WiFi

Prežite obzvlášť príjemné momenty vo dvojici od 16 rokov. Pre svoju polohu na útese s rôznymi 
terasami, ktoré sú dostupné pozemnou lanovkou, ponúka tento medzinárodný rezort výnimočný 
výhľad a priamy prístup k tyrkysovo sfarbenému moru.

Culinarium

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný hotel pre dospelých 
so skvelou polohou pri mori

n Čistý oddych pre páry
n Čerstvá, kreatívna kuchyňa
n Prvotriedny servis
n Večerná zábava v uvoľnenej 
atmosfére

n Šport na vybitie energie 
a relax

n Wellness pre oddych mysle
n BLUE aplikáciu s užitočnými 
informáciami o hoteli a pro-
grame a rezervačnými mož-
nosťami

Medusa
Príklad ubytovania 
Deluxe izba s bazénom

Ermones: Hotel leží na útese 
posiatom cypruštekmi, pínia- 
mi a eukalyptovými 
stromami. S hotelovou 
pozemnou lanovkou môžu 
hostia využiť priamy prístup 
k krásnemu zálivu so štrko-
vo-piesočnatou plážou. 
Mesto Korfu s historickým 
centrom, mnohými obcho-
díkmi a zábavnými podnikmi 
je vzdialené cca  18km. 
Najbližšia zastávka autobusu 
priamo pred hotelom. Dĺžka 
transferu z letiska cca 40 
minút. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 270
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more (DZM1), rozloha ca. 
32m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu 
medzi obedom a večerou

n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3
n BLUE Taste: Reštaurácia 
„Culinarium“ za poplatok 
s tematickými večerami ako 
romantická večera pri  
sviečkach

n Tematické večery: min. 2x do 
týždňa v hlavnej reštaurácií, 
napr. gala večera, večera pri 
západe slnka, morské plody, 
grécka noc

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie, športovo-elegantné, 

u žiadne fitnes oblečenie /
plavky

ŠPORT
n BLUEf!t: vyškolený TUI per-
sonál pre šport a aktivity, 
medzinárodný

n Fitnes aktivity, 6x do týždňa
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Rozličné športové kurzy, 
napr. joga pre začiatočníkov, 
funkčný tréning, tréning so 
závažím

GOLF
n Golfové ihrisko: za poplatok

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n BLUE Experience: Denné 
aktivity, 6x do týždňa, podu-
jatia, napr. ochutnávka ginu, 
jazykové kurzy, kurzy varenia 
a iné

n Uvoľnená večerná zábava, 
viackrát do týždňa, napr. 
posedenie pri západe slnka

INÉ
n Pozemná lanovka môže byť 
počas sezóny vyťažená a môže 
dôjsť k dlhšiemu čakaniu, 
prevádzka je ovplyvnená aj 
počasím

VÝHODY
n Reštaurácia „Culinarium“ je 
1x za pobyt pri AllInclusive v 
cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: CFU15030

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1110
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,2
Jedlá a nápoje 8,9
Izby 8,7
Zariadenie hotela 8,9

8,9
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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Príklad ubytovania Deluxe izba s privátnym bazénom

HOTELS DESIGNED FOR YOU

Zvoľte si izbu s privátnym bazénom. Čistý oddych s fantastickým 
výhľadom na tyrkysovo-modré more ako aj na zeleň v okolí zálivu!

Tím TUI BLUE
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám e-mail na  tuibluehotels@tui.com
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NAJVIAC PRE MALÝCH

Nádherná pláž láka na príjemné prechádzky aj oddych na jednom  
z bezplatných ležadiel, pričom si Vaše deti zatiaľ môžu stavať hrady z piesku.

Tím TUI KIDS CLUB
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám email na tuikidsclub@tui.com

Grécko | Kos | Marmari
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TUI KIDS CLUB  
GRECOTEL ROYAL PARK 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Priamo na svetlej piesočnatej pláži sa nachádza tento rezort postavený v tradičnom egejskom 
štýle. Je ideálnym miestom na oddych. Rozmanitosť programu a vyškolený personál ponúka hry, 
zábavu a pretrvávajúcu radosť pre najmenších hostí.

Pláž

Príklad ubytovania  
Dvojlôžková izba Detský bazén

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyško- 
lený, nemecky hovoriaci, 
TUI personál: deti Minis 
3-6 a Maxis 7-12 rokov 
(6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (počas l 
etných prázdnin)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami: 0-3 roky  
(v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

Marmari: Hotel sa nachádza 
pri jednej z najkrajších pie-
sočnatých pláží Grécka, 
v pokojnej oblasti. Pláž je 
dostupná len cez miestnu, 
málo frekventvovanú, komu-
nikáciu. Centrum letoviska 
vzdialené cca 2km, autobu-
sové spojene do mesta Kos 
(vzdialené cca 7km) zo 
zastávky pred hotelom. Dĺžka 
transferu z letiska cca 45 
minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Mini market, klenotníctvo
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok 
n Počet izieb: 268
n Národná kategória: 45 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s bočným 
výhľadom na more (DZX1), 
rozloha ca. 23m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, WiFi, fén,  
balkón

n Rodinný bungalov s výhľadom 
do záhrady (FZX1), rozloha ca. 
35m², pozostáva z 2 miest-
ností, opticky oddelenými 
posuvnými dverami, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, WiFi, 
fén, terasa so sedením

n Bungalov s výhľadom do 
záhrady alebo na krajinu 
(BUX1), rozloha ca. 24m², 
klimatizácia, trezor, chladnička, 
WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: denne 10:00-
10:30

n Počet reštaurácií: 2

n Počet barov: 2

ŠPORT
n Futbal, stolný tenis
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Plážový volejbal
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

Bez poplatku
n Vodné bicykle
Za poplatok
n Windsurfing, kitesurfing
n Plachtenie, škola plachtenia
n kanoe

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie

RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské buginy
n Detský bufet
n Detské ihrisko
n Mini disco

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: KGS23011

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 703
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,0
Jedlá a nápoje 8,3
Izby 6,6
Zariadenie hotela 7,8

7,6
z 10

Odporúčania 80%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.



58 Grécko | Skiathos | Agia Paraskevi

SKIATHOS PRINCESS 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Komfortný hotel pre rodiny sa nachádza priamo na pláži a je jednou z najlepších adries na  
ostrove. Bohatá záhrada zasadená do pôvodnej prírody, luxusne zariadené izby, excelentná 
kuchyňa a príjemné Spa nenechajú žiadne želania nesplnené, nenaplnené.  

Príklad ubytovania  
Standard Club dvojlôžková izba

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské kočíky
n Detské ihrisko

Agia Paraskevi: V pokojnej 
časti priamo na jemne sa 
zvažujúcej pláži Agia Paras-
kevi, približne 6,5km od 
mesta Skiathos. Rozličné  
reštaurácie a obchody sa 
nachádzajú v okolí hotela. 
Zastávka autobusu cca 50m 
od hotela. Dĺžka transferu 
z letiska 25 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 131
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
Club s výhľadom do záhrady 
(DZX1), rozloha ca. 30m², 
klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, župany, 
fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Superior Club 
s výhľadom na more (DZM1), 
priamy alebo bočný výhľad 
na more, rozloha ca. 30m², 
klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, župany, 
fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba Standard Club 
s výhľadom do záhrady 
(FZX1), rozloha ca. 38m², 
klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, župany, 
fén, terasa so sedením

n Deluxe Premier junior suite 
s výhľadom na more (JSM1), 
rozloha ca. 48m², klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, župany, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
Bez poplatku
n Stolný tenis
Za poplatok
n Joga
n Cyklistika

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

VÝHODY
n Upgrade na polpenziu pri 
vybraných termínoch

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžko-
vej izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 984

HODNOTENIE GULET

Hotel celkovo 7,6
z 10

Odporúčania 87%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu GULET.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: JSI11002
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GRECOTEL MYKONOS BLU 5

Priamo na pláži Free WiFi Uvedomelé stravovanie

Jachty z Mykonosu kotvia priamo pred týmto, u medzinárodnej klientely obľúbeným, hotelom 
v najexkluzívnejšom zálive ostrova. Typická farebná kombinácia bielo-modrej dominuje v rezorte,  
elegantnému interiéru suít aj novým vysoko-moderným vilám. 

Príklad ubytovania 
bungalov "Waterfront"

Aegean Poets

Psarou: Hotel sa radí 
k lídrom na ostrove a leží pri 
krásnom zálive, s panora-
matickým výhľadom, nad 
piesočnato-štrkovou plážou 
(dostupná schodmi, plážový 
servis). Areál s architektúrou 
v klasickom štýle pre Kyklady 
ponúka veľa komfortu, výni-
močného dizajnu a osob-
ného servisu. Mesto Myko-
nos je vzdialené cca 4 km 
(zastávka autobusu nad 
hotelom). Dĺžka transferu 
z letiska cca 20 minút.

HOTEL
n Počet bazénov:1
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 103, víl: 11,  
bungalovov: 92

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Island bungalov (BUX1), bočný 
výhľad na more, rozloha ca. 

29m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Island Deluxe Bungalov 
s výhľadom na more (BUM1), 
rozloha ca. 29m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Mykonos Blu apartmán 
(APM1), priamy alebo bočný 
výhľad na more, rozloha 
ca. 52-70m², mezonet, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón

n Mykonos Blu Junior  
Villa s privátnym bazénom 
(VIM1), prvá rada na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 
50m², klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s ležadlami, sedením 
a privátnym bazénom

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom 
a večerou

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellnes centrum / spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n Obedy len k vybraným ter-
mínom zahrnuté v cene

7 nocí/Polpenzia v bungalove 
(BUX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1789

HODNOTENIE GULET

Hotel celkovo 7,3
z 10

Odporúčania 82%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu GULET.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: JMK35000
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RIU HELIOS BAY 4

Rodiny Priamo na pláži All Inclusive

Hotel sa vyznačuje svojou polohou priamo pri peknej, kilometer dlhej a pozvoľne sa zvažujúcej 
piesočnatej pláži. Obmieňajúca sa ponuka športového programu a zábavných činností ponúka 
ideálnu kombináciu aktivít a oddychu. 

PRE RODINY
n Detský bazén: šmykľavky
n Detské vysoké stoličky
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie pre deti od 

4 do 12 rokov
n Detské ihrisko
n Mini disco

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompetentný 
personál renomovanej 
hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronómie 
s čerstvými surovinami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

Obzor: Hotel sa nachádza 
priamo na pláži Čierneho 
mora, obkolesený záhradou 
a menšími zalesnenými kop-
cami. Centrum je vzdialené 
cca 500m, Varna cca 65km. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
1hodiny 20minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3 
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 318
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
bočný výhľad na more,  
rozloha ca. 26m2, klimatizácia, 
trezor: za poplatok, chladnička, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa 

n Dvojlôžková izba Typ2 
s bočným výhľadom na more 

(DZX2), rozloha ca. 30m2, kli-
matizácia, trezor: za poplatok, 
chladnička, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 50m2, klimatizácia, 
trezor: za poplatok, chladnička, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Typ1 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 26m2, klimatizácia, 
trezor: za poplatok, chladnička, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: denne
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes
n Plážový volejbal

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
18 rokov

n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie pre dospelých
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela

INÉ
n Denný zábavný program pre 
deti od 4-7 rokov a 8-12 
rokov v RiuLand (6xdo týždňa)

n Pri rezervácií izieb typu DZX2 
a DZM2 sú v izbe 2 úrovne 
podlahy (nie je zariadené pre 
ľudí s obmedzenou mobilitou)

n Izby typu DZX1, DZX2 
a DZZ1 sú vybavené 2 jed-
no-lôžkami (100x200cm) 
alebo 1 manželskou posteľou 
(220x200cm).

n V izbách DZX2, DZM2, FZX1 
je miesto pre 1 rozťahovací 
gauč alebo 2 prístelky alebo 2 

detské postieľky
n Španielska reštaurácia: cez 
obedy ako snack bar, na večer 
tematický bufet

n Fitnes miestnosť, sauna 
a parná sauna od 18 rokov

n Vnútorný bazén je vyhrievaný 
podľa poveternostných pod-
mienok

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n prenájom auta od TUI CARS

 

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,2
Jedlá a nápoje 8,5
Izby 9,2
Zariadenie hotela 9,1

9,0
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Príklad ubytovania
Izba s výhľadom na more

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VAR19040

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 651
    



61Pizzo | Kalábria | Taliansko

TUI MAGIC LIFE CALABRIA  
Rodiny All Inclusive Cyklistika

Nový klubový rezort na slnkom zaliatej talianskej „špičke čižmy“, je ideálny ako pre rodiny, tak páry. 
Môžete sa tešiť na širokú ponuku pre cyklistov, dvanásť tenisových a štyri volejbalové kurty, 
a vlastné klubové vodné športy. Dospelí si môžu vychutnať pokoj v oddelenej časti Private Lodge.

PRE RODINY
n Detský/baby bazén, vodné 

ihrisko
n Detské ihrisko
n Profesionálna medzinárodná 

starostlivosť o deti v rôznych 
vekových kategóriách

n Mini disco, Teens Time
n Aktivity pre celú rodinu

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

n Bohatá ponuka zábavy 
a športu s trendovými 
športami, a tiež večerné 
show a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity v pro-
grame pre deti a mládež

Pizzo: V pokojnej oblasti, od 
piesočnej pláže oddelený 
píniovým lesom. Letisko je 
vzdialené len 17 km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 
20minút.

HOTEL
n Privítanie hostí
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Počet bazénov: 5, vodné 
ihrisko

n Plážové uteráky
n Slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži

n WiFi: v celom hoteli
n Časť Private Lodge od 16 
rokov: exkluzívne ubytovanie 
s dvojlôžkovými izbami a sui- 
tami, reštauráciou, barom a 
bazénom

n Počet izieb: 641
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), 
rozloha ca. 24m2,  detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, mini bar, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Obsiahly All inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia Magico
n 2 špecializované reštaurácie 
(každá 1x do týždňa/izbu)

n Wunderbar: otvorený 24h 
denne

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

n Viaceré bary

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Aerobik area s rozličnými 
fitnes kurzami, napr. Zumba, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 

HIIT, PowerAerobic, Aqua 
Fitnes, pilates, joga

n Fitnes miestnosť
n Sprevádzané výjazdy na 
horských a cestných bicykloch 

n Tenisové kurty: 12 (trávnaté 
a antukové, s osvetlením)

n Plážový volejbal
n Vodné pólo
n Futbalové hobby ihrisko
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n Windsurfing (požičovňa po 
predložení preukazu)

n Kanoe
Za poplatok
n Škola surfovania
n Vypožičanie katamaranu

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný pro-
gram, 6x do týždňa

n Tematické párty, show
n Živá hudba
n Šípky, boccia

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n Privátny transfer 
n Autobusový transfer aj pre 
rezervácie samostatného 
ubytovania

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,3
Jedlá a nápoje 8,1
Izby 8,2
Zariadenie hotela 8,1

7,0
von 10

Odporúčania 70%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Príklad ubytovania dvojlôžkovej izby

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: SUF14014

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1015
    



62 Taliansko | Sicília | Syrakúzy

VOI ARENELLA RESORT 4

Rodiny All Inclusive Free WiFi

Ste aj na dovolenke typ aktívneho turistu? Využite širokú ponuku športového a fitnes programu. 
Dovolenkári hľadajúci oddych a pokojné dni si môžu dopriať relax v modernom wellness centre. 
Ponuku zakončuje obmieňajúci sa program zábavy pre všetkých. 

PRE RODINY
n Detský/baby bazén, integrovaný
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre deti 

od 3 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Teen klub od 13 do 17 rokov
n Animácie pre mládež

BazénPríklad ubytovania izba Comfort

Syrakúzy: Rozľahlý areál leží 
v blízkosti cca 60ha veľkej 
prírodnej rezervácie, priamo 
pri skalnatom pobreží a cca 
600m od pláže. Mesta 
Syrakúzy je vzdialené cca 
10km. 

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Pes: povolený, za poplatok
n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti), nestrážené 

n Počet izieb: 430
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Classic 
(DZX1), rozloha ca. 29-33m2, 
detská postieľka: bez poplat-

ku, klimatizácia, trezor, mini 
bar: za poplatok, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 40m2, pozostáva 
z 2 izieb opticky oddelených 
posuvnými dverami, detská 
postieľka: bez poplatku, kli-
matizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX2), prvá rada, rozloha 
ca. 40m2, pozostáva z 2 izieb 
opticky oddelených posuvnými 
dverami, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Economy 
(DZX3), rozloha ca. 29-33m2, 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia plus
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku
n Aerobik, Aqua aerobik
Za poplatok
n Fitnes miestnosť
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Škola plachtenia, plachtenie, 
katamaran

n Kanoe

WELLNESS
n Parná sauna
Za poplatok

n Wellness centrum / Spa: od 
12 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Ľahký animačný program
n Shows
n Živá hudba / kapela
n Kurzy varenia
n Tanečné večery
n Tematické večery

VÝHODY
n Od 3 nocí: 2x vstup do well-
ness centra pri rezervácií izby 
typu DZX2

n 1x vstup do wellness bazéna 
pri rezervácií izby typu DZX2

n 1 slnečník a 2 ležadlá na pláži 
pri rezervácií izby DZX2 k vy-
braným termínom

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: CTA14054

7 nocí/Polpenzia plus v dvojlôž-
kovej izbe (DZX3), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 806
    



63Porto Cervo | Sardínia sever | Taliansko 

HOTEL LE PALME 4

Priamo na pláži Free WiFi

Hostia môžu od tohto hotela očakávať klasickú dôstojnú atmosféru. Areál priateľský k rodinám 
je postavený v sardínskom štýle, ponúka námestíčko Piazetta s barom, reštauráciou a divadlom. 
Piesočnatá pláž je dostupná cez veľkú lúku.

Pláž

Bazén

Dvojlôžková izba

Reštaurácia Romantic

Porto Cervo: Hotel odetý do 
teplých stredomorských 
farieb je ohraničený 
rozľahlým parkom s ume- 
lecky rozmiestnenými jazier-
kami a malými romantickými 
mostíkmi. Verejná pláž so 
súkromným zariadením je 
vzdialená len pár metrov. 
Centrum mestečka Porto 
Cervo je vzdialené cca 3km.

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste 

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Služby concierge
n Pes povolený: za poplatok
n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti), nestrážené

n Počet izieb: 90
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Classic (DZX1), rozloha ca. 26-
30m2, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa

n Deluxe (DZX2), bočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
25m2, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, fén, 
balkón 

n Prestige (DZX1), bočný výhľad 
na more, rozloha ca. 32-
36m2, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, fén, 
balkón 

n ClasSuitasic (SUX1), bočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
48-52m2, obývacia izba, detská 
postieľka: bez poplatku, kli-
matizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, plná penzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

ŠPORT
Bez poplatku
n Mini futbal, volejbal
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Kanoe

GOLF
n Golfové ihrisko „Pevero Golf 
Club“ cca 7km od hotela, 18- 
jamkové

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela

RODINA
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub pre deti 
od 4 do 12 rokov, jún-august

INÉ
n Odporúčame prenájom auta

VÝHODY
n Pri rezervácii plnej pen-
zie večere možné aj 
v reštauráciách La Bisaccia, 
Clubhotel aleho Nuraghi

n Klubová karta
n Pri rezervácií DZX3 alebo 
SUX1: ovocie a 1 fľaša sektu 
pri príchode na izbe, Dine 
around v Baja Hoteloch (Nu-
raghi, La Bisaccia, Clubhotel), 
stôl pri večeri v Prestige zóne

n Špeciálne ponuky pre no-
vomanželov

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,0
Jedlá a nápoje 7,9
Izby 8,0
Zariadenie hotela 8,5

8,3
z 10

Odporúčania 88%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: OLB20061

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1117
    



64 Taliansko | Sardínia sever | Porto Rotondo

HOTEL ABI D`ORU r

Rodiny Priamo na pláži Free WiFi

Keď si vyberiete novo-zrekonštruovaný hotel v známej oblasti Costa Smeralda, prezentovanej 
piesočnatými plážami s bielym pieskom, môžete očakávať niečo výnimočné. Štýlový hotel 
obkolesený zeleňou: „Raj v raji“ – so šarmantným prírodným jazierkom v záhrade a pekným SPA.

Detský bazén

PRE RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 4 do 10 rokov, júl - 
august

n Detské animácie, júl - august
n Detské ihrisko

Reštaurácia

Príklad ubytovania Deluxe

Porto Rotondo: Hotel sa 
nachádza ca. 4km od Porto 
Rotondo, na konci zálivu 
Marinella. Len 5 minút 
chôdze od pláže s bielym 
pieskom, dostupnou 
prechádzkou hotelovou 
záhradou. V rezorte si hostia 
môžu vychutnať jedinečnú 
stredomorskú atmosféru 
v peknej prírode.  

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi, v celom hoteli
n Služby concierge
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti), nestrážené

n Počet izieb: 140
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), výhľad do záhrady, 
rozloha ca. 18-25m2, detská 
postieľka: za poplatok, klima- 
tizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX1), výhľad na more, 
rozloha ca. 18-25m2, detská 
postieľka: za poplatok, klima- 
tizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón 
alebo terasa

n Junior suita Typ1 (JSX1), 
bočný výhľad na more, rozlo-
ha ca. 30-40m2, detská postieľ- 
ka: za poplatok, klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za popla-
tok, župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Rodinná izba Classic (FZX1), 
čiastočný výhľad na more, 
rozloha ca. 40-52m2, obývacia 

izba, detská postieľka: za 
poplatok, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, 
župan, fén, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia 
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3 

ŠPORT
n Tenis 
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Mini futbal, plážový volejbal
Za poplatok 
n Aqua fitnes, relaxačné cviče-
nia, pilates, Tai Chi, joga

n Horské bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing, kitesurfing

n Plachtenie, katamaran
n Potápanie
n Kanoe, kajaky, paddleboardy, 
vodné skútre, rybolov

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n 1x vstup do SPA k vybraným 
termínom

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,6
z 10

Odporúčania 85%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: OLB12061

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1835
    



65Toskánsko | Elba | Taliansko

HOTEL FABRICIA 4
Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: EBA10021

Ostrov Elba/Portoferraio: Priamo pri 
peknom zálive pri Magazzini, pri mori s veľ-
kou záhradou. Portoferraio je vzdialené cca 
7km.   

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 76
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Rodinná štvorlôžková izba (FZX1), rozloha ca. 
30m2, klimatizácia, trezor, mini bar: za poplatok, 
fén

n Možnosť rezervácie ďalších typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná penzia
n Počet barov: 2

RODINY
n Detský klub/mini klub, pre deti 
od 4 do 11 rokov, júl-august

VÝHODY
n Pri pobyte od 14 nocí vo 
vybraných termínoch up-
grade z polpenzie na plnú 
penziu

n Kredit do reštaurácií pri 
pobyte od 7 nocí

n 1 slnečník a 2 ležadlá v cene

VILLAGGIO ROCCHETTE 3

Rodina

Nádherný dovolenkový rezort splní svojimi veľkými bazénmi dovolenkový 
sen celej rodine. More v blízkosti s peknou piesočnatou plážou nabáda 
k opaľovaniu a čľapkaniu nielen deti.

Bazén

Príklad ubytovania bungalov 
(BUX1)

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PSA62065

Castiglione della Pescaia: Hotel leží medzi 
zelenými kopcami a Tyrhénskym morom, od 
nádhernej pláže Rocchette, ktorý je vzdia-
lená cca300m je oddelený len hustým pínio-
vým lesom. Centrum Castiglione della 
Pescaia je vzdialené cca 6km.  
 
HOTEL
n Miestne poplatky a dane splatné na mieste
n Záhrada, terasa na streche
n Počet bazénov: 2
n WiFi: na verejných priestranstvách, na recepcii, 
v loby, bare a pri bazéne

n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnosti)
n Počet izieb: 105
n Národná kategória: 3 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Bungalov pre 1-3 osoby (BUX1), rozloha ca. 
21m2, detská postieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, kuchynský kút, fén, terasa

n Bungalov pre 1-6 osôb (BUX3), rozloha ca. 
42m2, detská postieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, kuchynský kút, fén, terasa

n Bungalov pre 1-4 osoby (BUX2), rozloha ca. 
30m2, detská postieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, kuchynský kút, fén, terasa

n Bungalov pre 1-6 osôb (BUX4), rozloha ca. 
40m2, pozostáva z 2 dvojlôžkových izieb, bez 
prepojovacích dvier, detská postieľka: za popla-
tok, klimatizácia, kuchynský kút, fén, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing

WELLNESS
n Sauny: 1

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub/mini klub, pre deti 
od 5 do 12 rokov, apríl-august

n Detské animácie, od 5-12 
rokov, máj-august

n Detské ihrisko
n Animácie pre mládež

SABBIA D ORO 4
Priamo na pláži Free WiFi

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PSA37058

San Vincenzo: Hotel leží na juhu mestečka 
San Vincenzo vo vzdialenosti cca 2km od 
starého mesta. Nájdete tu pokojné a zelené 
okolie a výhľad priamo na krásnu piesoč-
natú pláž.  

HOTEL
n Miestne poplatky / dane splatné na mieste
n Slnečná terasa
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 40
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Elegance s bočným výhľadom 
na more (DZX1), rozloha ca. 20m2, detská 
postieľka: bez poplatku, klimatizácia, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a večer-
ou, plná penzia

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa
Za poplatok
n Masáže

RODINY
n Služby opatrovania detí
n Detské ihrisko

Príklad ubytovania  
Classic Standard Room

Príklad ubytovania  
Classic Standard Room

7 nocí/Raňajky v dvojlôžkovej izbe 
(DZX1), bez dopravy 

na osobu už od ® 510
    

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 421
7 nocí/Bez stravy v bungalove 
(BUX1), bez dopravy

na osobu už od ® 98
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LUNGOMARE 3

Halbpension Plus Free WiFi

Rodinný hotel je ideálnym miestom na oddychovú dovolenku. 
V blízkosti piesočnatej pláže môžete stráviť krásne hodiny relaxu. 
Svetlé izby zariadené v štýle typickom pre danú oblasť uzatvárajú 
túto skvelú ponuku.

Príklad ubytovania 
dvojlôžková izba

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RMI18069

Cervia: Hotel od piesočnatej 
pláže delí len plážová pro-
menáda. Centrum letoviska 
Cervia s možnosťami na 
nákupy, reštauráciami a rôz-
nymi pamätihodnosťami je 
vzdialené len cca 500m.

HOTEL
n Záhrada
n WiFi: v celom hoteli
n Pes povolený: za poplatok
n Parkovisko (podľa dostupnosti) 
bez poplatku

n Počet izieb: 105
n Národná kategória: 3 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom do 
krajiny pre 2-4 osoby (DZL1), 
rozloha ca. 18m2, detská post-
ieľka: bez poplatku, fén, balkón

n Dvojlôžková izba s bočným 
výhľadom na more pre 2-4 
osoby (DZL1), rozloha ca. 20m2, 
detská postieľka: bez poplatku, 
mini bar, denná tlač, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia plus, plná penzia plus
n Vybrané nápoje k hlavným jedlám
n Počet reštaurácií: 1 
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Plážový volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie
n Vodné lyže, vodné bicykle

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela

RODINY
n Detský klub/mini klub, pre deti od 4 do 12 
rokov, jún – august

n Detské animácie, jún – august

VÝHODY
n 1 slnečník, 2 ležadlá na pláži v cene

HOTEL  
GARDALAND MAGIC 4

Free WiFi

Aj noci budú čarovné v tomto dovolenkovom hoteli so svojimi  
tematickými izbami. Rozprávkové zariadenie a využívanie cca 3000m2 
veľkých bazénov v susednom Gardaland Resort Hotel rozbúcha srdcia 
nielen deťom!

Bazén pri Gardaland Resort Hotel

Príklad ubytovania rodinná izba

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VRN85069

Peschiera: Novootvorený 
tematický hotel s rozprávko-
vou a fascinujúcou atmosfé-
rou. Už pri vstupe hostí pri-
víta čarovný klobúk a tak 
začne pobyt v čarovnom 
kráľovstve. Gardaland Resort 
Hotel, v ktorom sa nachád-
zajú bazény, raňajky a večere, 
leží hneď vedľa. Do 
Gardaland Park vzdialeného 
cca 1,5km premáva bezplatná 
kyvadlová doprava.

HOTEL
n Miestne poplatky / dane splat-
né na mieste

n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky: za poplatok
n WiFi: v celom hoteli
n Parkovisko (podľa dostupnosti) 
bez poplatku, garáže, za popla-
tok

n Počet izieb: 128
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre 2osoby 
(DZX1), rozloha ca. 32m2, 

detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, fén

n Rodinná izba pre 3-4 osoby 
(FZX1), rozloha ca. 32m2, 
detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n Počet reštaurácií: 1 v Gardaland 
Resort Hotel: bufet

n Počet barov: 1

RODINY
n Detský bazén: vonkajší
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detské ihrisko   

7 nocí/Polpenzia plus v dvojlôž-
kovej izbe (DZL1), bez dopravy

na osobu už od ® 340

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy 

na osobu už od ® 774
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HOTEL LA FENICE & SIESTA 3

Free WiFi

Hotel je ideálnym dovolenkovým cieľom pre milovníkov kúpania: 
v bazéne, na piesočnatej pláži alebo v blízkom aquaparku čaká vodné 
potešenie veľkých aj malých. V ponuke sú aj výlety do Benátok 
alebo na ostrovy v lagúne.

Bazén

Príklad ubytovania dvojlôžková 
izba

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VCE45008

Lido di Jesolo: Hotel La 
Fenice & Siesta sa nachádza 
v pokojnej oblasti, len cca 
30m od hotelovej pláže. 
Centrum Lido di Jesolo 
s mnohými možnosťami na 
zábavu leží cca 5km od 
hotela. Obľúbené a krásne 
mesto Benátky je dostupné 
pohodlne loďou a autobu-
som.  
 
HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Pes povolený: bez poplatku
n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti)

n Počet izieb: 110
n Národná kategória: 3 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
čiastočný výhľad na more, 
detská postieľka: bez poplat-

VILLAGGIO 
GIARDINI DI ALTEA 4

Rodina

Rozľahlý rezort sa skladá z dediniek „OLMI“ a „LECCI“. Bazény 
sa postarajú o zábavu vo vode pre veľkých aj malých – to je najlepší 
predpoklad pre aktívnu ale zároveň oddychovú rodinnú dovolenku.

Príklad ubytovania APX4

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VCE49075

Caorle: Dovolenkový areál sa 
nachádza v „mladom“ letovisku 
Altanea pri Caorle a je obkole-
sený zeleňou. Pozvoľne sa 
zvažujúca piesočnatá pláž je 
vzdialená cca 800m. Caorle je 
vzdialené cca 5km. Letisko 
Benátky Marco Polo je vzdia-
lené cca 80km.    
 
HOTEL
n Miestne poplatky / dane splatné 
na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Mini market
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnosti)
n Počet apartmánov: 209
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Apartmán pre 1-5 osôb 
s balkónom alebo terasou 
(APX1), rozloha ca. 40m2, detská 
postieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, trezor, kuchynský kút, kávo-
var, fén, balkón alebo terasa

n Apartmán pre 1-5 osôb s 
balkónom (APX3), rozloha ca. 
40m2, detská postieľka: za 

poplatok, klimatizácia, trezor, 
kuchynský kút, kávovar, fén, 
balkón 

n Apartmán pre 1-7 osôb 
s balkónom alebo terasou 
(APX4), rozloha ca. 60m2, 
detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy

ŠPORT
Za poplatok
n Futbal, volejbal, plážový vole-
jbal, mini golf

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Detské ihrisko

ku, klimatizácia, trezor, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, plná penzia
n Počet reštaurácií: 1

RODINY
n Detské ihrisko

VÝHODY
n Plážový servis: 1 slnečník, 1 
ležadlo a 1 plážová stolička 
k vybraným termínom v cene

Detský bazén

7 nocí/Bez stravy v apartmáne 
(APX3), bez dopravy

na osobu už od ® 154

7 nocí/Plná penzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy 

na osobu už od ® 352
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FALKENSTEINER 
HOTEL UND SPA JESOLO 5

Priamo na pláži Free WiFi Wellness

Hotel navrhol svetovo známy americký dizajnér Richard Meier, vnútorný dizajn od architekta 
hviezd Marreo Thun: výsledkom je mix čistých foriem a ušľachtilých materiálov. Vychutnajte si 
kuchyňu „Falkensteiner Alpe Adria Kulinarik“ a „Acquapura SPA“. 

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VCE45040

Taliansko | Jadran

Tramontana

Lido di Jesolo: Budova 
hotela leží priamo na pre-
krásnej pláži. Z plážového 
klubu máte priamy vstup na 
privátnu pláž. Jesolo je  
vzdialené cca 3km. Letisko 
Benátky Marco Polo leží vo 
vzdialenosti cca 35km od 
hotela.  

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Časť hotela len pre dospelých
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky: bez poplatku
n WiFi: v celom hoteli
n Služby concierge
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Garáže, za poplatok (podľa 
dostupnosti)

n Počet izieb: 108, apartmánov: 
18

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX2), bočný výhľad na 
more, rozloha ca. 31m², 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, mini bar: 
za poplatok, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX3), bočný výhľad na 
more, rozloha ca. 33m², 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, mini bar: 
za poplatok, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Nordic Walking

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

WELLNESS
n Sauny: 3, fínska, bio-sauna, 
parná

n Wellness centrum / Spa 
„Aquapura Spa“

Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Športové animácie

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 3 do 12 rokov, jún – 
september

n Detské ihrisko

VÝHODY
n Plážový servis: 1 slnečník a 2 
ležadlá k vybraným termínom 
a pobyt v DZX2 v cene

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), bez dopravy

na osobu už od ® 1252
    

Príklad ubytovania Deluxe Double izba
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KEMPINSKI PALACE PORTOROZ 5

Wellness Gurmánske jedlo Turistika

Vitajte v prvom slovinskom 5-hviezdičkovom superior hoteli! Všetko je možné – každé želanie 
vám bude splnené. Prvotriedne služby sa tu stretávajú s vysoko kvalitnými kulinárskymi  
lahôdkami v reštauráciách so špecialitami.

Reštaurácia Sophia

Meduza Beach

Príklad ubytovania Superior 
s výhľadom na park

Portorož: Ideálna poloha  
priamo v srdci mesta. Pláž je 
dostupná cez promenádu 
a jednu ulicu od hotela. 

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Pes povolený za poplatok, na 
vyžiadanie

n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti), garáž, za poplatok

n Počet izieb: 181
n Národná kategória: 5,5 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na park (DZL1), 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 

denná tlač, župan, fén, balkón
n Dvojlôžková izba Deluxe 
s výhľadom na park (DZL2), 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
denná tlač, župan, fén, balkón

n Superior izba s výhľadom na 
more (DZM1), detská postieľka, 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomSlužby: 
za poplatok, denná tlač, župan, 
fén, francúzsky balkón

n Rose suite (SUM1), výhľad 
na more, rozloha ca. 55 m2, 
obývacia miestnosť, klima-
tizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 2
n 15 bodov Gault Millau: 1 Gault 
Millau kuchárska čiapka

n Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Stolný tenis
Za poplatok
n Horské bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing, 
kitesurfing, jazda na vlne

n Škola plachtenia, plachtenie
n Kajaky, wakeboard, paddle-
boardy, vodné lyže, jazda na 
banáne, rybačka

GOLF
n Golfové ihrisko „Trieste Golf 
Club“ vzdialené cca 25 km

n 18 jamkové

WELLNESS
n Fínska sauna, infrasauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

RODINY
n Služby opatrovania detí
n Detská miestnosť na hranie

TURISTIKA
n Program vychádzok na hoteli
n Požičanie turistickej výbavy

VÝHODY
n 2 fľaše vody na izbu pri 
príchode, 

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LJU10326

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZL1), bez dopravy

na osobu už od ® 1197    
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TUI KIDS CLUB FALKENSTEINER PUNAT 4

Rodina All Inclusive Free WiFi

Vyškolený personál pomôže rozbúšiť všetky dovolenkové srdcia malých návštevníkov. Nový bazén 
a krásny záliv letoviska Punat s promenádou sa nachádzajú priamo predo dvermi hotela. 

Detský bazén

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, vyško- 
lený, nemecky hovoriaci, 
TUI personálI: pre deti od 
3-12 rokov  
(6x do týždňa)

n Programy pre mládež: 
13-17 rokov (počas  
letných prázdnin)

n Hry pre mamičky 
s bábätkami: 0-3 roky  
(v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

Reštaurácia

Príklad ubytovania Suite s výhľadom na 
more

Tučepi: Tento Falkensteiner 
hotel sa nachádza vo vždy-
zelenom parku a má skvelú 
polohu priamo na pobreží 
v centre letoviska Punat 
a preto ponúka tú správnu 
zmes pre rodinnú a aktívnu 
dovolenku. Pozostáva z 2 
objektov Park I a Park II. Pláž 
vhodná na kúpanie je vzdia-
lená cca 10 minút pešo. 

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti), nestrážené

n Počet izieb: 194
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Comfort pre 
2-4 osoby (FZX2), rozloha ca. 
33m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, mini bar: 
za poplatok, WiFi, župan, fén

n Suita pre 2-5 osôb (SUX1), 
rozloha ca. 40m², obývacia 
izba, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, mini bar: 
za poplatok, WiFi, župan, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Comfort 
(DZX1), rozloha ca. 20m², 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, WiFi, 
župan

n Rodinná izba Comfort s 
balkónom (DZX2), rozloha ca. 
33m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
WiFi, župan, belkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje 

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Mini golf
Za poplatok
n Cyklistika: bicykle,  
elektrobicykle

VODNÉ  ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing, jazda na vlne
n Plachtenie

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

RODINY
n Detský bazén: vonkajší, 1 
šmykľavka, tobogan

n Detská miestnosť na hranie

n Mini disco: v závislosti od 
sezóny

INÉ
n V niektorých izbách môže byť 
rozťahovací gauč v šírke od 
80-140cm, čiastočne preto nie 
je možné doplnenie detskej 
prístelky

n Nové rodinné typy izieb FZX4 
a FZX5 pozostávajú z 2 dvoj-
lôžkových izieb (nie nevyh-
nutne vedľa seba)

n Detský olovrant od 15:00-
18:30

n Skúšobné potápanie vo veľ-
kom bazéne pre deti

n Vlastný hotelový transfer na 
pláž v cene

n Nabíjacie stanice Tesla

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RJK26002

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 538
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 7,8
Jedlá a nápoje 7,7
Izby 7,6
Zariadenie hotela 7,9

6,6
z 10

Odporúčania 77%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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Strand 

NAJVIAC PRE MALÝCH

Veľkou zábavou pre celú rodinu je jazda na pláž turistickým vláčikom Punat 
alebo hotelovými golfovými autíčkami.

Tím TUI KIDS CLUB
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám email na tuikidsclub@tui.com
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FERIENANLAGE FUNTANA 3

Rodina All Inclusive

Tento obľúbený dovolenkový rezort priateľský k deťom sa postará o obmenu voči 
všedným dňom. Tu môžete prežiť nádherný deň pri bazéne alebo na pláži. Pre krásnu pohodu 
je tu špeciálne postarané v štýle „All Inclusive“.

Tramontana

Funtana: Obľúbený rezort sa 
nachádza v letovisku Funtana 
v miernom svahu priamo pri 
mori. Skalnatá pláž s mólami 
a menším štrkovým zálivom 
je vzdialená cca 50m cez 
schody. Centrum malého 
mestečka Funtana je vzdia-
lené cca 500m. Krásne staré 
mesto Vrsar sa nachádza vo 
vzdialenosti cca 3km, Poreč 
cca 6km. 

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti), nestrážené

n Počet izieb: 228
n Národná kategória: 3 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre 2 osoby 
(DZX1), rozloha ca. 20m², 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, fén, 
balkón

n Rodinná izba pre 4 osoby 
(FZX1), rozloha ca. 40m², 
pozostáva z 2 dvojlôžkových 
izieb prepojených dverami, 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Superior 
s extra posteľou B21(DZX2), 
rozloha ca. 20m², detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, fén, balkón

n Jednolôžková izba pre 1 
osobu (EZX1), detská postieľ-
ka: bez poplatku, klimatizácia, 
trezor, fén, balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje 

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

ŠPORT
Bez poplatku
n Plážový volejbal, mini golf
n Miestnosť na bicykle
n Horské bicykle
n Tenis

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Vodné bicykle

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Živá hudba/kapela

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PUY15010

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 428
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 7,1
z 10

Odporúčania 75%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

PRE RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov, júl - 
august

n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie 
n Detské ihrisko
n Mini disco, júl - august
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FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK 
4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Detské sny sa tu stávajú skutočnosťou! Akcia a zábava stoja v tomto čiastočne zrekonštruovanom 
rodinnom rezorte na prvom mieste. Hotel so stredomorskou atmosférou ponúka kvalitné  
All Inclusive služby. Obzvlášť dobre vhodný je aj na uvoľnenejšiu mimosezónu.

Detský bazén

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie, jún -  

september
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Animácie pre mládež

Bazén

Príklad ubytovania rodinná izba 
Superior

Zadar: Nachádza sa v časti 
letoviska Borik, priamo 
v zálive pri pláži. Centrum 
starého mesta Zadar je vzdia- 
lené len cca 3,5km (pravi-
delné autobusové linky).  

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnos-
ti), nestrážené

n Počet izieb: 258
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior pre 
1-2 osoby (DZX2), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
18-25m², klimatizácia, trezor, 
mini bar, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Rodinná izba Comfort pre 2-4 
osoby (DZX1), rozloha ca. 25-
29m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
chladnička, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, fén

n Rodinná izba Comfort pre 
2-4 osoby na morskú stranu 
(DZX1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 25-29m², 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Dvojlôžková izba Comfort pre 
1-2 osoby (DZX1), rozloha ca. 
18-25m², klimatizácia, trezor, 
mini bar, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet barov: 2

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Nordic Walking, aerobic, aqua 
fitnes

n Bedminton

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Vodné skútre, jazda na 
banáne

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna, 
ľadová fontána/jaskyňa

Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie: jún -  
september

n Živá hudba/kapela

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: ZAD17012

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 610
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,6
Jedlá a nápoje 7,9
Izby 8,0
Zariadenie hotela 8,4

8,1
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI KIDS CLUB 
FALKENSTEINER DIADORA r

Rodina Priamo na pláži Uvedomelé stravovanie

100% pre rodiny: rozmanitosť počas celého dňa – vlastný hotelový Falky-Land a zároveň aj 
vyškolení Guides ponúkajú širokú ponuku aktivít pre všetky deti. Zažite pravé potápanie v mori 
alebo sa zabavte v 4 bazénoch so sladkou vodou.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti,  
vyškolený, nemecky  
hovoriaci, TUI personál: 
pre deti od 3 do 12 
rokov (6x do týždňa)

Príklad ubytovania rodinná izba Deluxe

Petrčane: Nachádza sa 
v areáli Falkensteiner Hotels 
& Residences Punta Skala, 
na polostrove. Menší piesoč-
nato-štrkový záliv nájdete vo 
vzdialenosti cca 100m podľa 
polohy vašej izby. Celý 
polostrov je obkolesený 
štrkovo-skalnatým pobrežím 
a platformami na kúpanie. 
Popri pobreží sa tiahne 
menšia promenáda obkole-
sená stredomorskou vegetá-
ciou. Mestečko Petrčane je 
vzdialené cca 1,5km (ca. 
20min pešo).  

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Garáže, za poplatok
n Počet izieb: 250

n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Superior pre 
1-4 osoby (FZX1), rozloha ca. 
33m2, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa alebo 
loggia

n Rodinná izba Superior pre 
1-4 osoby na morskú stranu 
(FZX2), rozloha ca. 33m2, 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, mini 
bar: za poplatok, fén, balkón 
alebo terasa alebo loggia 

n Rodinná suita Superior 
s výhľadom na more (SUM1), 
rozloha ca. 47m2, obývacia 
izba, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, 2 
kúpeľne, fén, balkón alebo 
terasa alebo loggia

n Rodinná suita pre 2-5 osôb 
(SUX1), rozloha ca. 43m2, 

obývacia izba, detská postieľ-
ka: bez poplatku, klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
2 kúpeľne, fén, balkón alebo 
terasa alebo loggia

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia plus
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Nordic walking, relaxačné 
cvičenia, pilates, strečing, joga

n Plážový volejbal
Za poplatok
n Mini futbal, volejbal, mini golf, 
bedminton, paddle tennis

n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola plachtenia
n Vodné skútre, jazda na 
banáne, vodné bicykle

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna
Bez poplatku
n Wellness centrum / Spa
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Ľahké animácie
n Živá hudba / kapela

RODINY
n Detský bazén, tobogan
n Baby bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské menu, detský bufet
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: ZAD16015

7 nocí/Plná penzia plus v rodin-
nej izbe (FZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 706
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,2
Jedlá a nápoje 8,7
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,2

8,1
z 10

Odporúčania 90%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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Oaza 

NAJVIAC PRE MALÝCH

Vodný svet s veľkým vnútorným a vonkajším bazénom, alebo detská 
reštaurácia v téme džungle s detským bufetom sú len dva z highlightov hotela.

Tím TUI KIDS CLUB
Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte nám email na tuikidsclub@tui.com



76

TUI BLUE JADRAN r

Priamo na pláži Free WiFi Uvedomelé stravovanie

TUI BLUE Jadran je so svojou idylickou polohou v píniovom lesíku a priamo pri mori obzvlášť 
vybavený pre dovolenkárov hľadajúcich oddych a pre páry.

Reštaurácia

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Inovatívny BLUEf!t koncept 
pre fitnes, stravovanie 
a relaxáciu

n Autentické zážitky 
z dovolenkového regiónu

n Vysoko kvalitná miestna 
kuchyňa

n BLUE aplikácia s mnohými 
užitočnými funkciami

n Moderná architektúra pre 
jedinečné dovolenkové 
chvíle

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba Duo s výhľadom na more

Bazén na terase

Relaxačný bazén

Tučepi: Hotel zaradený do 
konceptu TUI Blue leží cca 
83 km od letiska v Splite, 
priamo na pláži. Najbližšie 
mestečko Tučepi je vzdialené 
cca 1km, Makarska cca 3km.

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Pes povolený, za poplatok
n Parkovisko (podľa  
dostupnosti)

n Počet izieb: 161
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Duo (DZX1), 
rozloha ca. 26-28m², detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón

n Dvojlôžková izba Duo 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 26-28m², detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón

n Junior suite (JSX1), rozloha 
ca. 35-48m², detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Junior suite s výhľadom na 
more (JSM1), rozloha ca. 35-
48m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
n BLUE Taste: rôzne vegánske, 
vegetariánske a nízko-sacha-
ridové jedlá

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie počas večere, špor-
tovo-elegantné, žiadne fitnes 
oblečenie /plavky

ŠPORT
n BLUEf!t: celistvá kombinácia 
fitnes, wellness a stravovania

n Športová ponuka na vys-
kúšanie a vylepšenie kondície, 
napr. funkčný tréning alebo 
posilňovanie so závažím

n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n BLUE Experiences: zábavno- 
vzdelávací program s ak-
tívnymi, oddychovými 
a kreatívnymi aktivitami

INÉ
TUI BLUE Highlights:
n Individuálne zážitky, napr. 
denné ležadlá na pláži s alebo 
bez servisu, privátna večera, 

výber z ponuky výletov (za 
poplatok)

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI BLUE balíčky

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: SPU34050

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZE1), bez dopravy

na osobu už od ® 738
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,5
Jedlá a nápoje 9,3
Izby 9,6
Zariadenie hotela 9,8

9,5
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Chorvátsko | Stredná Dalmácia | Tučepi
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HOTELS DESIGNED FOR YOU

Príjemný vánok z píniového lesa sa mieša s atmosférou Stredomoria a sľubuje 
oddych počas nočného pokoja. Jeden z hitov u návštevníkov je barbecue na pláži.

Tím TUI BLUE
Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte nám e-mail na tuibluehotels@tui.com
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MORENIA ALL INCLUSIVE RESORT e

Rodina All Inclusive Free WiFi

Moderný a zrenovovaný hotelový rezort ponúka okrem bohatých All Inclusive služieb aj početné 
doplnkové vybavenie pre perfektnú dovolenku: profesionálnu starostlivosť o deti, viaceré bazény 
a malý plávajúci aquapark pre zábavu vo vode. 

InfinityBazén

Príklad ubytovania dvojlôžková izba 
Standard s výhľadom na more

Hlavná reštaurácia

Podaca: Z pláže si vychut-
náte krásny výhľad na 
Makarskú riviéru a ostrovy 
Dalmácie. Krásny hotelový 
areál leží priamo na pláži. 
Makarska je vzdialená len cca 
35km a letisko Split sa 
nachádza vo vzdialenosti cca 
150km od hotela. 

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Počet izieb: 183
n Národná kategória: 3 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Rodinná izba = 2 Dvojlôžkové 
izby s výhľadom na more, 
pre 4 osoby (FZM2), ), rozlo-
ha ca. 39m², pozostáva z 2 
dvojlôžkových izieb s pre-

pojovacími dverami, detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, chladnička, WiFi, 
2 kúpeľne, fén, balkón alebo 
terasa

n Dvojlôžková izba Standard pre 
1-3 osoby (DZX1), rozloha ca. 
18m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková izba Standard 
s výhľadom na more pre 1-3 
osoby (DZM1), rozloha ca. 
18m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Rodinná suita pre 4-6 osôb 
(FZX1), rozloha ca. 40m², 
pozostáva z 2 dvojlôžkových 
izieb bez prepojovacích dverí, 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, WiFi, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: SPU45001

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), bez dopravy

na osobu už od ® 452
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,6
Jedlá a nápoje 6,9
Izby 9,0
Zariadenie hotela 8,5

8,2
z 10

Odporúčania 86%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Detský bazén

PRE RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 11 rokov, máj - 
september

n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
n Teenclub, od 12 do 17 rokov, 

máj – september
n Animácie pre mládež
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SUN GARDENS DUBROVNIK 4

Rodina Priamo na pláži Wellness

Tento 5-hviezdičkový špičkový rezort, ktorý je postavený vo vidieckom stredomorskom štýle, 
ponúka znamenitú kombináciu moderného hotela a luxusných izieb na chorvátskom pobreží. 
V ocenenom 300m2 veľkom Spa si môžete plnohodnotne oddýchnuť.

Cilantro

PRE RODINY
n Služby opatrovania detí
n Baby klub, od 1 do 3 rokov, júl 

- august
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 10 rokov, v závis-
losti od sezóny, jún - septem-
ber

n Detské animácie, pre deti od 
3 – 11 rokov, jún - september

n Animácie pre mládež

Príklad ubytovania 1-spálňová 
residence

Príklad ubytovania 1-spálňová 
residence

Orasac: Nachádza sa v mier-
nom svahu, k skalnatej pláži 
s mólom ako aj peknému 
štrkovému kúsku pláže, ktoré 
sa pozvoľne zvažuje do 
tyrkysových vôd, je to podľa 
polohy izby od 100 do 
300m. Rezort sa nachádza 
cca 12 km severne od 
Dubrovníka.

HOTEL
n Miestne poplatky / dane 
splatné na mieste

n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Služby concierge
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Garáže
n Počet izieb: 408
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZM1), výhľad na more, 
rozloha ca. 34m², detská 

postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, varná kanvica, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, balkón

n Rodinná izba Standard 
(DZX1), čiastočný výhľad 
na more, rozloha ca. 34m², 
detská postieľka: bez poplat-
ku, klimatizácia, trezor, varná 
kanvica, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, balkón

n 1-spálňová residence 
s výhľadom do záhrady 
(APX1), rozloha ca. 48m², 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, kuchynský kút, chlad-
nička, varná kanvica, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomSluž-
by: za poplatok, župan, fén, 
balkón alebo terasa

n 1-spálňová residence 
s výhľadom na more (APM1), 
rozloha ca. 56m², detská 
postieľka, klimatizácia, trezor, 
kuchynský kút, chladnička, 
varná kanvica, mini bar: za 

poplatok, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 9

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Mini futbal, plážový volejbal, 
squash, bedminton, stolný 
tenis

n Tenis

WELLNESS
n Fínska sauna, tepidárium, 
parná sauna, hamam, jemná 
parná sauna

n Kúpeľné procedúry
Bez poplatku
n Wellness centrum / Spa: od 
16 rokov

Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie: v závislosti 
od sezóny

n Živá hudba / kapela

VÝHODY
n 10% zľava na procedúry 
v Spa vo vybraných termínoch

n Uvítací koktejl

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: DBV21311

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 994
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BARON PALACE SAHL HASHEESH t

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Rozľahlo navrhnutý, elegantný a pôsobivý luxusný rezort, ponúka nádych oázy s kvitnúcou 
záhradou. Rozličné á-la-carte reštaurácie navnadia na medzinárodné pochúťky. Moderné 
wellness centrum rozmazná telo aj dušu. 

Detský bazén s atrakciami

PRE RODINY
n Detský bazén „Kid Pool / 

Aqua Activities“: vyhrievaný
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Klub pre tínedžerov, od 13 

do 17 rokov
n Animácie pre mládež 

Príklad ubytovania Rodiná izba

Reštaurácia pri bazéne

Sahl Hasheesh: Rezort leží 
priamo na cca 600m dlhej 
hotelovej piesočnatej pláži. 
Menšie centrum Sahl Has-
heesh s prístavom je 
dostupný pešo. Chodníčkom 
ponad lagúnu sa dostanete 
do hlbšieho mora, kde sú 
ideálne podmienky na pláva-
nie a šnorchlovanie pri 
útese. Hurgada je vzdialená 
cca 20km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 30minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n Obchodíky, mini market, butik, 
klenotníctvo, kaderníctvo

n Amfiteáter
n WiFi: na verejných priestranst-
vách, na recepcii, v lobby

n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 615
n Národná kategória: 5,5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Superior izba s výhľadom 
na more (DZM1), rozlo-
ha ca. 45m2, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, balkón 

n Superior izba Classic (DZX1), 
rozloha ca. 45m2, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, balkón 

n Rodinná izba (FZX1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
52m2, pozostáva z 2 izieb, 
opticky oddelená posu-
vnými dverami, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, 
župan, 2 kúpeľne, fén, terasa 
so sedením

n Panorama suita (SUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
85m2, obývacia izba, klima-
tizácia, trezor, súprava na 

prípravu kávy a čaju, mini bar, 
WiFi, roomSlužby: za popla-
tok, služby butlera, župan, 2 
kúpeľne, fén, balkón

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: denne 10:30 
– 12:00

n Počet reštaurácií: 8
n Počet barov: 8

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Aerobik, aqua aerobic, aqua 
fitnes, posilňovanie

n Futbal, plážový futbal, plážová 
volejbal, stolný tenis

n Tenisové kurty: 2

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok: 

n Kajak, vodné lyže, jazda na 
banáne, vodné bicykle

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Ľahké animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Kurzy varenia

 

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: HRG10066

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1010
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,4
Jedlá a nápoje 8,9
Izby 8,8
Zariadenie hotela 9,3

9,1
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI MAGIC LIFE KALAWY  
All Inclusive Potápanie Fitnes

Tento Club je ideálny pre páry, single cestujúcich aj rodiny. Nádherný záliv láka na potápanie 
a šnorchlovanie. Tešiť sa môžete na široký výber z programu fitnes a zábavy, alebo relax na 
pláži. Párty na pláži budú highlightom Vašej dovolenky.

Príklad ubytovania dvojlôžková izba

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

n Bohatá ponuka zábavy 
a športu s trendovými 
športami, a tiež večerné 
show a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity pre deti 
a mládež

Safaga: Jedinečná poloha 
uprostred prírody, bokom od 
ruchu, priamo na pláži 
s vlastným zálivom na kúpa-
nie, koralovým útesom 
a mólom. Pekné, pozvoľne 
sa zvažujúca piesočnatá pláž 
(jemne štrkovitá) je cca 
500m dlhá a nabáda 
k prechádzkam. Dĺžka trans-
feru z letiska cca 90minút.

HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky/slnečníky/
ležadlá pri bazéne/na pláži

n WiFi: v celom Clube
n Časť vyhradená pre dospelých
n Počet izieb: 537
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 32m2, klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, fén, 

balkón alebo terasa
n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Obsiahly All inclusive
n Potápačské raňajky
n Hlavná reštaurácia Magico
n 4 špecializované reštaurácie 
(1x do týždňa/izbu)

n Wunderbar: otvorený 24h denne
n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

n Viaceré bary

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Aerobik area s rozličnými 
fitnes kurzami, napr. Zumba, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 
HIIT, PowerAerobic, Aqua 
Fitnes, pilates, joga

n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 4, s osvetle-
ním

n Futbal 
n Plážový volejbal
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Windsurfing
n Kanoe
Za poplatok
n Škola windsurfingu
n Potápanie
n Požičovňa vybavenia na 
šnorchlovanie

WELLNESS
n Sauna, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný pro-
gram, 6x do týždňa

n Tematické párty, show
n Živá hudba
n Šípky, boccia
n Kreatívny ateliér

RODINY
n Detský / baby bazén
n Detské ihrisko
n Tobogany

n Profesionálna starostlivosť 
o deti v rôznych vekových 
kategóriách

n Mini disco, Teens Time
n Aktivity pre celú rodinu

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI autobusový transfer aj pre 
individuálnych cestujúcich

n Kurzy/baličky potápania

 

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: HRG12020

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 913
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,3
Jedlá a nápoje 9,1
Izby 9,0
Zariadenie hotela 9,4

9,3
z 10

Odporúčania 97%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Bazén s toboganmi
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ANANTARA DUBAI THE PALM  
RESORT & SPA 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Tento luxusný hotel sa prezentuje koncepciou nového celistvého hotelierstva na polostrove „The 
Palm“. Ázijský dizajn, rozľahlý lagúnový bazén a vilky nad vodou robia ideálne miesto na uvoľne-
nie. Sofistikovaní hostia nájdu oddych v luxusnom Spa. 

Pláž

PRE RODINY
n Detský bazén 
n Detský klub / mini klub
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Klub pre tínedžerov
n Animácie pre mládež 

Príklad ubytovania Premier 
izba s výhľadom na lagúnu

The Beach House

Dubaj, The Palm: Obkole-
sený záhradou, priamo pri 
hotelovej piesočnatej pláži 
na polmesiaci palmového 
ostrova v Dubaji, sa tento 
Anantara rezort prezentuje 
5-hviezdičkovým servisom. 
Môžete počítať s polohou 
v pokojnej časti na východ-
nom výbežku a súčasným 
ázijským nádychom. Prístav 
Dubai Marina a The Walk 
vzdialené cca 30minút jazdy. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
50 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Butik, klenotníctvo,  
kaderníctvo

n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 515

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Apartmán Standard s jednou 
spálňou (APX1), rozloha ca. 
107m², obývacia miestnosť, 
klimatizácia, trezor, kuchynka, 
kávovar, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, župan, fén, balkón 

n Premier izba s výhľadom na 
lagúnu (DZX1), rozloha ca. 
47m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomSluž-
by: za poplatok, župan, fén, 
balkón 

n Villa Beach Pool s jednou 
spálňou (VIX1), prvá rada na 
pláži, výhľad na more, rozloha 
ca. 85m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, kávovar, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 

župan, fén, terasa s ležadlami, 
sedením a privátnym bazénom 

n Standard izba (DZY1), rozloha 
ca. 38-42m², klimatizácia, 
trezor, kávovar, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomSluž-
by: za poplatok, župan, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie aj iných 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom 
a večerou, Plná penzia

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 2

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

n Windsurfing, jazdenie na vlne
n Kajak, vodné lyže, wakeboard, 

paddleboarding, vodné skútre, 
parasailing, jazda na banáne, 
vodné bicykle, rybolov, lov rýb 
na otvorenom mori

WELLNESS
Za poplatok: 
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie pre dospelých
n Športové animácie

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: DXB20151

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZY1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1256
    
1 noc/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy 

na osobu už od ® 173
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,5
Jedlá a nápoje 9,1
Izby 9,1
Zariadenie hotela 9,4

9,2
z 10

Odporúčania 95%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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ATLANTIS THE PALM 5

Rodina Priamo na pláži Wellness

Extravagantný a výnimočný: Tento okázalý hotel na „Palme“ zaujme kulinárskou rozmanitosťou 
v 23 rozličných reštauráciách, baroch a lounge. Architektonicky majstrovské dielo s vynikajúcou 
polohou ohromí svojich hostí.   

PRE RODINY
n Detský bazén „Zero Entry 

Pool“, vyhrievaný
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie
n Teenclub, od 13 do 18 rokov
n Animácie pre mládež

Príklad ubytovania 2-spálňová  
Executive Club Suite

Ayamna

Dubaj, The Palm: Hotel leží 
na korune umelého palmo-
vého ostrova Jumeirah, pria- 
mo na 1,4km dlhej piesočna-
tej pláži. Na jednej strane 
hľadíte na Arabský záliv, na 
druhej máte palmový ostrov. 
„Monorail“ spája rezort s 
pevninou. Dĺžka transferu z 
letiska: cca 45 minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 3
n Vyhrievaný bazén
n Plážové uteráky 
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 1548
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Suita s jednou spálňou „Ter-
race Club“ (SUX1), výhľad 
na more, rozloha ca. 94m², 
obývacia izba, detská postieľ-
ka: bez poplatku, klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón

n Suita s jednou spálňou „Exec-
utive Club“ (SUX2), rozloha ca. 
101m², obývacia izba, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón

n Suita s jednou spálňou „Regal 
Club“ (SUX3), rozloha ca. 
164m², obývacia izba, detská 
postieľka: bez poplatku, kli-
matizácia, kuchynka, WiFi, fén, 
balkón

n Ocean Deluxe King izba 
(DZX4), výhľad na more, 
rozloha ca. 45m², detská 
postieľka, klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Počet reštaurácií: 11
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku: 
n Fitnes centrum

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok 

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa:  
od 16 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých

INÉ
n Pri rezervácií polpenzie: večera 
možná v „The Shore“ alebo 
„The Edge“

n Atlantis Kids Club (od 3 do 12 
rokov) a Club Rush (od 13 do 
18 rokov) dostupný za popla-
tok

VÝHODY
Pre pobyt od 01.11.2019 do 
30.04.2020 platí: 

n Denne dopĺňaná minerálna 
voda na izbe

n Bezplatný vstup do akvária 
„The Lost Chambers“ a aqua-
parku „Aquaventure Water-
park“

n Jednorazový bezplatný vstup 
do detského klubu Atlantis 
Kids (3-12rokov) od 14:00-
17:00

n Pri rezervácii suity SUX1, 
SUX2, SUX3, SUX4, SUX5 
alebo SUY6 vstup do Imperial 
Club Lounge

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: DXB20005

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX4), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1538
    

1 noc/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy

na osobu už od ® 385
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,5
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 9,2
Zariadenie hotela 9,4

8,8
z 10

Odporúčania 97%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.



84 Orient | Spojené Arabské Emiráty 

RIXOS THE PALM DUBAI HOTEL 
AND SUITES 5

Tu si hostia môžu vychutnať opaľovanie sa v pokoji na súkromnej 
pláži. Hotel si svojich hostí rozmaznáva, napr. rozmanitými kulinárskymi 
pochúťkami alebo vo veľkom wellness.

Bazén

Príklad ubytovania Deluxe izba

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: DXB20108

Dubai, The Palm: Hotel sa 
nachádza na východnom 
vonkajšom polmesiaci na 
umelom ostrove „The Palm 
Jumeirah“, priamo na vlast-
nej súkromnej piesočnatej 
pláži. V ponuke je aj kyvad-
lová doprava z hotela do 
centra. Dĺžka transferu 
z letiska cca 55 minút.

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 313
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX1), rozloha ca. 53m², 
WiFi, fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 

alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 

ZÁBAVA
n Živá hudba / kapela

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1718

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,7
z 10

Odporúčania 87%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Rodina Priamo na pláži

RIXOS SAADIYAT ISLAND  
HOTEL 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Luxusný hotel, inšpirovaný stredomorskými palácmi, vyžaruje príjemnú 
eleganciu. Islamský koncept dizajnu záhrad v Paradise záhrade prekvapí 
hostí vnútorným nádvorím a nekonečnými vodnými fontánkami.

Bazén

Príklad ubytovania Rodinná suita s bazénom

Saadiyat Island

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AUH14030

Saadiyat Island: Palácový 
rezort s bohatou záhradou 
leží priamo na krásnej pláži 
na ostrove Saadiyat. 9km 
dlhá pláž s bielym pieskom 
je prírodnou rezerváciou 
nabáda k dlhým prechádz-
kam. Hotel nie je ďaleko od 
Saadiyat Beach Golf Club, 
Louvre Abe Dhabi ako aj 
iných pamätihodností mesta. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
40 minút.

HOTEL
n Počet bazénov: 3
n Vodný park
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 366, vilky: 12
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX1), výhľad na záhradu, 
rozloha ca. 45m², klimatizácia, 
WiFi,  fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes centrum

RODINY
n Detský klub / mini klub

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1438
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HILTON RAS AL KHAIMAH  
RESORT & SPA 5

Rodina Priamo na pláži Potápanie

Obľúbený a nesmierne rozľahlý plážový rezort leží v tesnej blízkosti 
privátneho zálivu a ponúka nádherný výhľad na Arabské more. Hostia 
si môžu vychutnať bezstarostné dni so všetkým komfortom a známym 
servisom značky Hilton.

Detský bazén

Pláž

Príklad ubytovania dvojlôžková 
izba Queen

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RKT15029

Ras Al Khaimah: Okolie je 
výrazné pôsobivou krajinou, 
popraskanými horami, ktoré 
stoja v kontraste so svetlými 
piesočnatými plážami 
a tyrkysovým morom. Dĺžka 
transferu z letiska cca 60 
minút

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 475, vilky: 151
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Deluxe vilka s výhľadom 
na bazén (DZX1), výhľad 
na more, rozloha ca. 51m², 
klimatizácia, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná  
penzia

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Fitnes centrum

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program
n Živá hudba / kapela

RODINY
n Detský bazén

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX5), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1291

THE BAY CLUB - DOUBLETREE  
BY HILTON RESORT 5

Rodina Priamo na pláži Aqua Spaß

Rezort DoubleTree by Hilton Resort & Spa sa nachádza na polostrove 
Marjan, stanovuje nové štandardy v oblasti luxusnej dovolenky na 
pláži pre celú rodinu. K dispozícii sú Spa, posilňovňa, 7 temperovaných 
vonkajších bazénov, ako aj jeden vnútorný bazén pre dámy, a rôzne 
voľnočasové aktivity. 

Príklad ubytovania Bay Club izba

Pirátska loď

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RKT15055

Ras Al Khaimah: Pre dovo-
lenkárov do Arabských 
Emirátov, ktorí už poznajú 
Dubaj, alebo pre ktorých 
atmosféra veľkého mesta 
postačuje ako denný výlet, je 
Ras Al Khaimah perfektným 
cieľom. Emirát fascinuje svo-
jimi kilometre dlhými 
neporušenými plážami 
s bielym pieskom. Dĺžka trans-
feru z letiska cca 50 minút.

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 6
n Aquapark
n Plážové uteráky
n WiFi: na verejných priestranst-
vách

n Počet izieb: 238
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Bay Club izba s výhľadom 
na more (DZM1), rozloha ca. 
45m², klimatizácia, WiFi: za 
poplatok,  fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes centrum

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa 

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX5), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1353
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SALALAH ROTANA  
RESORT 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Tento rozľahlý areál pre veľkých aj malých pridáva harmóniu do okolitej 
krajiny a vyznačuje sa početnými elementami typickými pre krajinu. Či 
na pláži alebo pri veľkoryso navrhnutých bazénoch – tu si môžete skvelo 
oddýchnuť!

Bazén

Príklad ubytovania Club Rotana rodinná izba

Pláž

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: SLL10003

Salalah: Rezort nájdete na 
krásnej pláži oblasti Salalah. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
30 minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa
n Služby concierge
n Počet izieb: 422
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Club Rotana 
(FZX2), výhľad na more, 
trezor, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, papuče, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 

alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Plážový volejbal, stolný tenis
n Cyklistika: bicykle
n Tenis, tenisové kurty: 2

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1479

1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy

na osobu už od ® 63

SHANGRI-LA BARR AL JISSAH 
RESORT & SPA - AL WAHA 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Časť Al Waha – „Oáza“ je z dôvodu rozmanitého voľnočasového vyba- 
venia a veľkých bazénov obľúbená najmä medzi rodinami. Highlightom 
je Lazy River, ktorú si môžete užiť na nafukovacích kolesách. Relaxáciu 
ponúka „Chi the Spa at Shangro-La“.

Al Waha swimming Bazén

Príklad ubytovania rodinná izba

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MCT10010

Muscat: Rezort je vybudo-
vaný v štýle ománskej dediny 
a pozostáva z dvoch hotelov 
„Al Waha“ a „Al Bandar“. Leží 
pri idylickom privátnom 
zálive. Historické centrum 
Muscatu je vzdialené cca 15 
minút. Dĺžka transferu 
z letiska cca 60 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 262
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Prepojená rodinná izba (FZX1), 
rozloha ca. 64m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a večerou

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes centrum

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov

n Chladiaci box s vodou k bazénu 
a na pláž

n Denne kyvadlová doprava do 
Muscatu a do Muttrah Souk

7 nocí/Raňajky v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1162
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TUI BLUE RIU TIKIDA GARDENS 4

All Inclusive

Prežite obzvlášť nádherné momenty v hoteli pre páry od 16 rokov. V srdci veľkolepej  
ca. 70000m2 rozľahlej záhrady ponúka hotel všetko vybavenie pre dovolenku plnú oddychu,  
komfortu a srdečného servisu. 

Príklad ubytovania

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný hotel pre dos-
pelých so skvelou polohou 
pri mori

n Čistý oddych pre páry
n Čerstvá, kreatívna kuchyňa
n Prvotriedny servis
n Večerná zábava v uvoľne-
nej atmosfére

n Šport k „vybitiu energie“ a 
relaxácií

n BLUE aplikácia s užitočnými 
informáciami o hoteli 
a programe a rezervačnými 
možnosťami

Marakéš: Nachádza sa na 
predmestí Marakéša, 
v strede „Palmeraie“. Cent-
rum a Medina sú dostupné 
do 30minút. Bezplatná 
kyvadlová doprava viackrát 
do dňa. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Butik, kaderníctvo
n WiFi
n Počet izieb: 257
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
do záhrady (DZX1), rozloha 
ca. 32m2, klimatizácia, trezor, 
chladnička, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: 10:30 – 
12:00

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
n BLUE Taste: reštaurácia „Culi-
narium“: á-la-carte, za popla-
tok s tematickými večerami, 
napr. romantická Timeless 
Dinner pri sviečkach

n Tematické večere min. 2x do 
týždňa v hlavnej reštaurácií, 
anpr. Galavečera, večera pri 
západe slnka, morské plody, 
lokálna noc

n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie počas večere, špor-
tovo-elegantné, žiadne fitnes 
oblečenie /plavky

ŠPORT
n BLUEf!t: TUI personál vyško-
lený pre šport a aktivity

n Fitnes aktivity, 6x do týždňa

Bez poplatku
n Minifutbal, plážový volejbal, 
bedminton

n Tenis
Za poplatok
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes, strečing
n Rozličné športové kurzy, 
napr. joga pre začiatočníkov, 
funkčný tréning, tréning s 
činkami

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Shows
n Živá hudba/kapela
n BLUE Experiences: denné 
aktivity, 6x do týždňa, večer 
napr. ochutnávka ginu, jazyko-
vé kurzy, kurzy varenia a iné

n Uvoľnená večerná zábava, 
viackrát do týždňa, napr. 
posedenie pri západe slnka

VÝHODY
n Reštaurácia „Culinarium“ 1x 
v cene pobytu

n Bezplatná kyvadlová doprava 
do centra mesta (viackrát do 
dňa)

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RAK11005

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 910
    

1 noc/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy 

na osobu už od ® 101
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUISTREND

Hotel celkovo 7,8
z 10

Odporúčania 83%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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KURAMATHI MALDIVES r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Na jednom z najväčších dovolenkových ostrovoch na Maldivách je vždy čo spoznávať. Jedinečné 
je určite ECO centrum s veľkou kostrou veľryby. V tomto hoteli má svoje miesto aj ochrana 
prírody pre zachovanie Maldív ako aj fascinujúci podmorský svet.

PRE RODINY
n Detský bazén „Children´s 

Pool“
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 3 do 12 rokov, za 
poplatok

n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

The Reef

Príklad ubytovania vodná vilka

Rasdhoo-Atoll: Hotel leží 
v severnej časti Ari Atolu na 
ostrove Rasdhoo Atol. 
Ideálne podmienky pre 
potápanie a šnorchlovanie 
vás čakajú priamo na pod-
morskom útese pri hoteli. 
Tropický rezort s postupne 
sa zvažujúcimi plážami obí-
dete pešo za cca 1 ½ 
hodiny. Dĺžka: 1,8 km. Šírka: 
cca 500 m. Dĺžka transferu z 
letiska: cca 90 minút rýchlo-
loďou alebo cca 20 minút 
hydroplánom. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Butik, klenotníctvo,  
kaderníctvo

n Lekárska služba
n WiFi: na verejných priestranst-
vách, recepcii a v lobby

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 360

n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Vodná vilka (BUM2), výhľad 
na more, rozloha ca. 90m², 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, minibar: za popla-
tok, WiFi, iPod dokovacia 
stanica, župan, fén, terasa 
s vírivkou

n Plážová vila (BUX1), rozloha 
ca. 70 m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, minibar: za 
poplatok, WiFi, iPod dokovacia 
stanica, župan, fén, terasa

n Plážový bungalov (BUX3), 
rozloha ca. 90m², klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, 
minibar: za poplatok, WiFi, 
iPod dokovacia stanica, župan, 
fén,terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia
n All inclusive: plná penzia,  

nealkoholické a vybrané 
národné alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 12
n Počet barov: 5 

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Dekompresná kabína
Za poplatok
n Windsurfing
n Škola plachtenia, plachtenie, 
katamaran

n PADI/SSI potápačská škola
n Kanu, kajaky, vodné lyže, pad-
dleboardy, parasailing, jazda 
na banáne

WELLNESS
n Sauny: 2, parná sauna
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže 

n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá hudba/kapela

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre no-
vomanželov a k výročiam 
svadieb 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Select All Inclusive.

 
UMWELT

CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MLE50020

7 nocí/Plná penzia v záhradnej 
vilke (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1682
    

1 noc/Plná penzia v dvojlôžkovej 
vilke, s transferom, bez leteniek 

na osobu už od ® 91
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,7
Jedlá a nápoje 9,3
Izby 9,1
Zariadenie hotela 9,5

9,4
z 10

Odporúčania 99%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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HOTEL RIU PALACE MALDIVAS 5

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

Novinka roku 2019: vychutnajte si s hotelovou sieťou RIU okrem obľúbenej ponuky  
24-hodinového All Inclusive aj veľmi dobré služby. Váš vysnívaný pobyt na privátnom ostrove 
Kedhigandu zažijete s výhľadom na more z infinity bazénu. 

Pláž

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsený a kompetentný 
personál renomovanej 
hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Komfortné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými  
surovinami

n Dovolenka, ktorú si plno-
hodnotne užijete

Južný Nilandhe Atol: Hotel 
sa nachádza priamo na nád-
hernej piesočnatej pláži na 
privátnom ostrove Kedhi-
gandu (Dhaalu atol). Je pre-
pojený chodníkom so sused-
ným ostrovom Maafushi, na 
ktorom leží hotel Riu Atoll. 
Medzinárodné letisko Velana 
(MLE) je vzdialené cca 
180km. Regionálne letisko na 
ostrove Kudahuvadhoo je 
vzdialené len 5km. Kotvisko 
lodí priamo pri hoteli. Trans-
fer: základný transfer (vždy 
zahrnutý v cene) kombinácia 
vnútroštátneho letu (cca 
40min) a 10min presun 
loďou. Za poplatok je možné 
zarezervovať transfer hydro-
plánom. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli

n Počet izieb: 176
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Plážová junior suite (JSF1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
40m², klimatizácia, nápojový 
automat, WiFi, fén, terasa

n Junior suite (JSM1), výhľad 
na more, rozloha ca. 40m², 
klimatizácia, nápojový au-
tomat, WiFi, fén, balkón

n Suite nad vodou (SUF1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
47m², klimatizácia, nápojový 
automat, WiFi, fén, terasa

n Suite nad vodou Swim Up 
(SUF2), výhľad na more, 
rozloha ca. 60m², klimatizácia, 
nápojový automat, WiFi, fén, 
terasa s privátnym bazénom

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 1 

ŠPORT
n Fitnes miestnosť 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

WELLNESS
Bez poplatku
n Wellness centrum / Spa:  
od 18 rokov

Za poplatok
n Masáže 

INÉ
n Pri snackoch: výber medzi 
ponukou hotelov Riu Palace 
Maldivas a Riu Atoll

n Denný program pre deti od 
4 do 7 a od 8 do 12 rokov v 
„RiuLand“ (denne)

n Denný zábavný program pre 
dospelých (denne)

n Riu večerné programy, živá 
hudba alebo shows (denne)

n Skupinové fitnes kurzy v RiuFit 
(denne)

n Vilky s 1 alebo 2 poschodiami 
s viacerými junior suitami

VÝHODY
n Prémiové nápoje v celom 
hoteli

n Využívanie zariadení v hoteli 
Riu Atoll

n 1x potápanie v bazéne (v Riu 
Atoll)

n Hotelové vybavenie pre 
šnorchlovanie (spolu s hote-
lom Riu Atoll)

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MLE90150

7 nocí/All Inclusive v junior suite 
(JSM1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 2465
    

1 noc/All Inclusive v junior suite, 
s transferom, bez leteniek

na osobu už od ® 229    

Príklad ubytovania Suita swim up 
nad vodou
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ADAARAN SELECT  

MEEDHUPPARU e

All Inclusive

Tento nádherný hotelový areál ponúka dovolenku s plnohodnotným 
oddychom v nádhernom prostredí v srdci Indického oceánu. Je ideálny 
pre potápačov a milovníkov vodných športov. 

Bazén

Pláž

Príklad ubytovania Sunset 
Beach Villa

Raa Atol: Nachádza sa na 
atole Raa obklopený vynika-
júcimi možnosťami na 
potápanie. Dĺžka transferu 
z letiska cca 40min hydro-
plánom. Pri prílete/odlete po 
17:00 transfer vnútroštátnym 
preletom a rýchlo-loďou.

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n WiFi: na verejných priestran-
stvách, na recepcii/v lobby, 
v bare a pri bazéne

n Počet viliek: 218
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Plážová vilka (VIM1), výhľad 
na more, rozloha ca. 47m², 
klimatizácia, fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive : plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 2217

HODNOTENIE GULET

Hotel celkovo
Služby 9,1
Jedlá a nápoje 9,2
Izby 8,6
Zariadenie hotela 9,0

9,0
z 10

Odporúčania 97%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu GULET.

SUN ISLAND  

RESORT AND SPA 4

Priamo na pláži Potápanie Vodné športy

Sun Island sa radí medzi najväčšie ostrovy zo súostrovia Maledivy a tak 
obzvlášť bohatú ponuku športu a zábavy. Biele nádherné pláže ako 
práškový cukor a tyrkysové lagúny okolo ostrova sú naozaj rajom na 
zemi.  

Bazén

Príklad ubytovania Beach Bunga-
low

Ari-Atoll: Rezort leží v atole 
Ari na ostrove Sun Island, 
jednom z najväčších ostrovov 
na Maledivách. Dĺžka ostrova 
cca 1,6 km, šírka cca 440 m. 
Dĺžka transferu z letiska: 
20min vnútroštátnym letom 
na Maamigili a potom 
rýchlo-loďou cca 35min. 

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v otvorených priestran-
stvách, na recepcii, v lobby a 
bare

n Počet izieb: 426
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Plážový bungalov (BUX1), 
rozloha ca. 21m2, klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná penzia
n All inclusive : plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2 

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

7 nocí/All Inclusive v plážovom 
bungalove (BUZ1), odlet z 
Viedne 

na osobu už od ® 1942

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: MLE60063 Kód: MLE15001
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PARADISE ISLAND RESORT 5

Priamo na pláži Potápanie Vodné športy

Hotel Paradise Island Resort sľubuje uvoľnený a oddychový pobyt v nádhernom prostredí 
s plážou s jemným pieskom okolo celého ostrova.

Detský bazén

Príklad ubytovania Superior Beach 
Bungalow

Severný Male Atol: 
Nachádza sa severne od 
Male. Svetlomodré a priez-
račné more nabáda 
k potápaniu, šnorchlovaniu 
a rôznym vodno-športovým 
aktivitám. Dĺžka transferu 
z letiska: cca 20 minút 
rýchlo-loďou. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Klenotníctvo
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: na verejných priestran-
stvách, na recepcii, v lobby, 
v bare a pri bazéne 

n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 282
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Superior Beach bungalov 
(BUX1), výhľad na more, 
rozloha ca. 26m2, klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za popla-
tok, fén, terasa so sedením a 
ležadlami

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a 
večerou

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Futbal, volejbal, plážový  
volejbal, squash, bedminton

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Katamaran
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

n Kanoe, vodné lyže, wakeboard, 
vodné skútre, vodné bicykle

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže

ZÁBAVA
n Shows
n Živá hudba/kapela

RODINY
n Detský bazén
n Detské vysoké stoličky
n Detské ihrisko

INÉ
n Po prílete na letisko je k dis-
pozícií pracovník rezortu na 
mieste

7 nocí/All Inclusive v plážovom 
bungalove (BUX1), odlet z 
Viedne 

na osobu už od ® 2011
1 noc/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe, s transferom, bez leteniek

na osobu už od ® 98

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: MLE20018
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LILY BEACH RESORT & SPA 5

Priamo na pláži All Inclusive Wellness

Definíciou All Inclusive na najvyššej úrovni je koncept „Platinum Plan“. V oceňovanom rezorte 
Lily Beach Resort bola táto forma bývania vynájdená a dovedená k dokonalosti, čo ocenia najmä 
rodiny.        

Príklad ubytovania vodná 
vilka Deluxe

Aqva Bar Pláž
Príklad ubytovania
 rodinná plážová vilka

Ari-Atol: Ostrov Huvahend-
hoo leží v južnej časti Ari 
atolu. Rezort sa vyznačuje 
nedotknutými, pozvoľne sa 
zvažujúcimi plážami, bujnou 
exotickou vegetáciou a pôso-
bivým podmorským svetom 
ideálnym na potápanie 
a šnorchlovanie. Dĺžka ost-
rova: cca 600m, šírka cca 
110m. 
Dĺžka transferu z letiska: cca. 
15 min. vnútroštátny prelet 
+ 35 min. rýchlo-loď alebo 
za príplatok hydroplánom. 

HOTEL
n Vyhradená časť iba pre dos-
pelých

n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Obchodná pasáž, butik,  
klenotníctvo

n WiFi: na verejných priestran-
stvách, na recepcii, v lobby, 
v bare a pri bazéne 

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 125
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Deluxe vila nad vodou (BUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
126m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, terasa so sprchou 
a privátnym bazénom

n Plážová vila (BUX1), výhľad 
na more, rozloha ca. 68m2, 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, mini bar, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, terasa 

n Plážová rodinná vila (BUX2), 
rozloha ca. 136m2, pozostáva 
z 2 dvojlôžkových izieb pre-
pojených dverami, klimatizá-
cia, trezor, stropný ventilátor, 
mini bar, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, župan, 2 kúpeľne, 
fén, terasa 

n Suita nad vodou Sunset 

(SUM1), výhľad na more, ro-
zloha ca. 182m2, obývacia 
miestnosť, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, roomSlužby, služby but-
lera, fén, terasa so sprchou 
a privátnym bazénom

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Pečivo, zákusky, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Nordic Walking, aerobic,  
ZUMBA®

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing

n Plachtenie, katamaran
n Kanoe, kajaky, vodné bicykle
Za poplatok
n Vodné lyže, vodné skútre, 
wakeboard, jazda na banáne

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské menu, detský bufet
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

VÝHODY 
n Špeciálne výhody pre  
novomanželov

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MLE60070

7 nocí/All Inclusive v plážovej 
vilke (BUX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 3323
    

1 noc/All Inclusive vo vilke, s 
transferom, bez leteniek 

na osobu už od ® 412
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LUX* LE MORNE 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

V pôsobivej kulise hory Le Morne na dlhej piesočnatej pláži leží rezort, ktorý vyzýva k oddychovým 
prechádzkam. Rezort leží v pekne vysadenom parku so štyrmi bazénmi, jedným wellness a ponúka 
výber z rôznych reštaurácií a barov.   

The Beach

PRE RODINY
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 11 rokov
n Detské animácie, pre deti od 

3 do 11 rokov
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Animácie pre mládež

Oasis Bazén

Príklad ubytovania Prestige Junior 
Suite

Le Morne: Tento hotel chrá-
nený pred pasátovými 
vetrami má ideálnu polohu 
na pokojnej strane ostrova 
Maurícius. Nájdete ho na 
polostrove Le Morne Bra-
bant, ktorý patrí do zoznamu 
prírodných krás UNESCO. 
Dedinka La Gaulette s pár 
reštauráciami a obchodíkmi 
je vzdialená cca 7km. Hlavné 
mesto Port Louis je vzdia-
lené cca 35km. Odporúčaný 
je napríklad výlet do vnútro-
zemia do Black River George 
Nationalpark s fascinujúcou 
flórou a faunou, od orchideí 
a antúrií až k makakom, 
divokým prasiatkam a neto-
pierom. Dĺžka transferu 
z letiska: cca 1h20min. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Mini market 

n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 149
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Junior suite (JSX1), výhľad 
na more, rozloha ca. 52m², 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, denná tlač, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa 

n Prestige junior suite (JSM1), 
prvá rada na pláži, výhľad 
na more, rozloha ca. 63m², 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, župan, fén, 
terasa

n Ocean junior suite (JSM2), 
prvá rada na pláži, výhľad 
na more, rozloha ca. 57m², 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, župan, fén, 
terasa 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná pen-
zia

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Bedminton
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobic, strečing
Za poplatok
n Jazdectvo
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Plachtenie
n Vodné lyže
Za poplatok
n Kitesurfing
n Katamaran

n Potápanie, PADI potápačská 
škola

GOLF
n Golf za poplatok
n Golfové ihrisko „Avalon Golf 
Estate“

n 18-jamkové

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa : od 
16 rokov 

n Masáže 
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Fitnes animácie
n Športové animácie
n Živá hudba/kapela

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n   Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MRU60010

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 2040
    

1 noc/Raňajky v junior suite, bez 
dopravy  

na osobu už od ® 108

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,0
Jedlá a nápoje 9,2
Izby 8,5
Zariadenie hotela 9,1

9,0
z 10

Odporúčania 88%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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PARADIS BEACHCOMBER GOLF  
RESORT & SPA t

Rodina Priamo na pláži Golf

Na úpätí hotely „Le Morne“ sa nachádza táto exkluzívna adresa, ktorá nie je vybavená len pre 
golfistov, ale aj pre dovolenku so športovými aktivitami. Sofistikovaní hostia budú prekvapení 
individuálnou atmosférou. 

Detský bazén

PRE RODINY
n Detský bazén, 
n Starostlivosť o deti
n Detské menu
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 11 rokov, január 
- december

n Detské animácie, pre deti od 
3 do 11 rokov, január - 
december

n Detské ihriskoPríklad ubytovania Honeymoon/
Anniversary: Ocean Beachfront izba

Le Morne: Hotel sa nachádza 
na polostrove pod horou „Le 
Morne“, priamo na 7 km 
dlhej, nádhernej piesočnatej 
pláži a pri golfovom ihrisku 
„Le Paradis“. Letisko Mahé-
bourg je vzdialené cca 70km. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
1hodina 20minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky 
n Butik, klenotníctvo,  
kaderníctvo

n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: na recepcii a v lobby 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 280
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Ocean Beachfront izba 
(DZM1), prvá rada na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 

42m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, papučky, fén, balkón 
alebo terasa

n Ocean izba (DZX1), rozloha 
ca. 42m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, papučky, fén, balkón 
alebo terasa

n Tropical izba (JSX1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
60m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, papučky, fén, balkón 
alebo terasa

n Honeymoon/Anniversary 
Ocean izba (DZY1), rozloha 
ca. 42m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, papučky, fén, balkón 

alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, polpenzia 
plus, plná penzia plus

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 6
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobic, aqua fitnes, silový 
tréning, stacionárne bicykle, 
strečing

n Futbal, plážový volejbal
Za poplatok  
n Pilates, joga
n Cyklistika: horské bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
n Kajaky, vodné lyže, paddle-

boardy, vodné bicykle, loď so 
skleneným dnom

Za poplatok
n Kitesurfing
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

n Rybolov na otvorenom mori

GOLF
n Golf: za poplatok
n Golfové ihrisko „Paradis Golf“: 
18 jamkové

WELLNESS
n Sauny: 1, hamam
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže 
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MRU60320

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (JSX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 2401
    

1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej izbe, 
bez dopravy 

na osobu už od ® 168

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,3
z 10

Odporúčania 83%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Oddych a dobrý pocit pre telo a dušu zažijú hostia tohto rezortu, ktorý s rozlohou viac ako 120 hek-
tárov ponúka výhľad na morský národný park Port Launay. Dve fascinujúce pláže patriace hotelu 
spravia dojem, ktorý umocní rozmanitosť ponuky SPA.

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 11 rokov január 
- december

n Detské ihrisko

North Beach

Príklad ubytovania Honeymoon/ 
Anniversary Tropical Garden izba

Port Launay: Na severo-
západnom pobreží od Mahé, 
leží v idylickom národnom 
parku Port Launay Marine. 
Obe snehovo biele piesoč-
naté pláže ohraničené 
bujnou vegetáciou patria 
medzi najatraktívnejšie na 
ostrove. Hostia, ktorí sa 
ponoria do krištáľovo čistej 
vody zažijú bohatý pod-
morský svet. Srdcom rezortu 
je Spa, ktoré je postavené 
v harmónií s tropickou príro-
dou a otvára nové rozmery 
všedného dňa. Hlavné mesto 
Victoria je vzdialené cca 30 
minút jazdy. Dĺžka transferu 
z letiska cca 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 7
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 266, viliek: 47

n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Junior suita (JSX1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
40m2, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Tropical izba s výhľadom do 
záhrady (DZX1), rozloha ca. 
34m2, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Honeymoon/Anniversary 
Junior suita (JSY1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
40m2, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Honeymoon/Anniversary 
Tropical izba s výhľadom do 
záhrady (DZY1), rozloha ca. 
34m2, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná  
penzia

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie
n PADI potápačská škola

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
16 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetické centrum

ZÁBAVA
n Živá hudba /kapela

INÉ
n Strevovanie „raňajky“ je dos-
tupné len pre rezerváciu viliek 
(VIX1, VIX2, VIX3, VIX4, VIM1, 
VIM2 , VIY2)

n Raňajkový bufet pre hostí 
junior suít a tropical izieb je 
podávaný v hlavnej reštaurácií 
„Corossol“

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre no-
vomanželov a na výročia 
svadieb 

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: SEZ32001

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 2179    

1 noc/polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy 

na osobu už od ® 268

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,7
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 8,6
Zariadenie hotela 8,6

8,7
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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BERJAYA BEAU VALLON  
BAY RESORT & CASINO 3

Priamo na pláži Potápanie

Priestranný hotelový areál v tropickej záhrade ponúka veľa miesta na slnenie, kúpanie a užívanie si 
ležérnej dovolenkovej atmosféry. Široká ponuka športov a najmä PADI potápačská škola v rezorte, 
robia z dovolenky nezabudnuteľný zážitok. 

Príklad ubytovania štandardná izba

Adults-only-Bazén

Beau Vallon: Hotel leží severo- 
západne od Mahé, priamo na 
jednej z najkrajších pláži 
v dlhom zálive Beau Vallon. 
Hlavné mesto Victoria je vzdia- 
lená cca 10 km. Viaceré reš-
taurácie sa nachádzajú v blíz-
kosti hotela. Dĺžka transferu 
z letiska: cca 20 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky 
n Butik
n Kasíno
n WiFi: v celkom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 232
n Národná kategória: 3 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), rozloha ca. 25m2, 
klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 

za poplatok, WiFi: za poplatok, 
roomSlužby: za poplatok, fén

n Rodinná izba Standard (FZX1), 
rozloha ca. 50m2, pozostáva 
z 2 oddelených izieb prepo-
jených dverami, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 
poplatok, WiFi: za poplatok, 
roomSlužby: za poplatok, fén

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX2), rozloha ca. 36m2, 
klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, WiFi: za poplatok, 
roomSlužby: za poplatok, 
župan, papuče, fén

n Rodinný Deluxe Chalet (FZX2), 
rozloha ca. 80m2, pozostáva 
z 2 oddelených izieb prepo-
jených dverami, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 
poplatok, WiFi: za poplatok, 
roomSlužby: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, polpenzia 
plus, plná penzia

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Plachtenie
n Kanoe
Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, jetski, parasailing, 
jazda na banáne

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

ZÁBAVA
n Živá hudba /kapela 

RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské ihrisko 

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: SEZ10030

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1349
1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej izbe, 
bez dopravy 

na osobu už od ® 87

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 7,5
Jedlá a nápoje 7,4
Izby 6,7
Zariadenie hotela 7,1

7,1
z 10

Odporúčania 83%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.



97Kapské mesto | Reunion

LUX* SAINT GILLES 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

V kreolskom štýle vybudovaný luxusný areál je ideálnou adresou pre 
oddychové dovolenkové dni. Udržiavaný hotel leží priamo v rozľahlej 
tropickej záhrade a nachádza sa priamo na jednej z najkrajších pláží 
ostrova, na L´Hermitage. 

La Plage

Príklad ubytovania 
rodinná izba Deluxe

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: RUN85014

Saint-Gilles-les-Bains: Hotel 
sa nachádza na západnom 
pobreží priamo na krásnej 
piesočnatej pláži a pri krás-
nej lagúne Saint-Gilles. Dĺžka 
transferu z letiska cca 
45minút.

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 1 
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 174
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Deluxe (FZX1), 
čiastočný výhľad na more, 
rozloha ca. 68m2, pozostáva 
z 2 dvojlôžkových izieb prepo-
jených dverami, klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Tenis

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub 
n Detské animácie

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1961

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,3
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

RADISSON RED HOTEL V&A WATERFRONT  
CAPE TOWN 4

Príklad ubytovania Studio Inward 
Facing

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: CPT10072

Kapské mesto: V septembri 2017 otvo- 
rený hotel leží hneď vedľa Zeitz MOCAA 
múzea v novovybudovanom Silo District 
oblasti Victoria & Alfred Waterfront na 
okraji prírodného prístavu Kapského mesta 
s nádherným výhľadom na Stolovú horu. 
Okolie ponúka kozmopolitnú zmes zábavy, 
vrátane obchodov a reštaurácií. Len pár 
minút chôdze vzdialený od CTICC. Vzdiale-
nosť od letiska cca 25km.

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n WiFi v celom hoteli, bez poplatku
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 252
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Štúdio otočené dovnútra (STX1), rozloha ca. 

26m2, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes centrum

1 noc/Raňajky v štúdiu (STX1), 
bez dopravy

na osobu už od ® 91
     

LAGOON BEACH 4
Priamo na pláži Free WiFi Wellness

Príklad ubytovania  
izba Classic Standard

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: CPT41004

Milnerton: Hotel leží na promenáde a vďaka 
svojej polohe pri pláži Blaauwberg je vzdia-
lený len cca 3km od Milnerton Golf Club 
a vtáčej rezervácie Intaka Island Bird Sanc-
tuary. Milnerton je predmestie Kapského 
mesta s priaznivým autobusovým spojením 
do centra mesta a poskytuje fascinujúce 
výhľady na záliv, Kapské mesto a Stolový 
horu. Vzdialenosť od letiska cca 21km.

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi v celom hoteli
n Počet izieb: 211
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková Classic Standard (DZX1), rozloha 
ca. 33m2, klimatizácia, WiFi, fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness / Spa

1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej izbe 
(DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 52
     



98 Tanzánia | Zanzibar

LA GEMMA DELL‘ EST RESORT 5

Priamo na pláži All Inclusive Potápanie

Priamo na krásnej pláži s bielym jemným pieskom na ostrove Zanzibar leží tento dobre vybavený, 
luxusný rezort. Okolie tvorené tropickou záhradou a malebnými vodnými tokmi je balzamom na 
dušu.  

Bazény

Príklad ubytovania Ocean Suite

Nungwi Peninsula: Rezort 
leží na severozápadnom 
pobreží Zanzibaru, v oblasti 
Nungwi, priamo na hotelovej 
pláži s prírodným belasým 
pieskom a vedľa hotela Riu 
Palce Zanzibar. Centrum le-
toviska je vzdialené cca 2km. 
Dĺžka transferu z letiska je 
cca 60 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Butik 
n Lekárska služba
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi 
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 138, viliek: 11
n Národná kategória:  
5 hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZM1), výhľad na more, 
rozloha ca. 32m2, klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar, WiFi, župan, 
fén, balkón alebo terasa so 
sedením

n Osean Suite (SUM1), výhľad 
na more, rozloha ca. 70m2, 
pozostáva z 2 izieb opticky 
predelených bez dvier alebo 
závesu, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, súprava 
na prípravu kávy a čaju, mini 
bar, WiFi, roomSlužby: bez 
poplatku, župan, fén, terasa 
so sedením

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Strečing
n Tenisové kurty: 1 
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aqua Fitnes, joga
n Plážový volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Kanu, paddleboarding, vodné 
bicykle

Za poplatok: 
n Windsurfing
n Škola surfovania, plachtenia, 
katamaran

n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, wakeboard, jazda 
na banáne, rybolov  

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery
n Tématické večery

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detské animácie
n Animácie pre mládež

VÝHODY
n  Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov   

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: ZNZ40012

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (ROX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1563
    

1 noc/All Inclusive vo vile VIX3, 
bez dopravy 

na osobu už od ® 134
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,2
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsený a kompetentný 
personál renomovanej 
hotelovej značky

n Vkusne zariadený areál
n Komfortné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými  
surovinami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete
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THE ROYAL ZANZIBAR BEACH  
RESORT r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Priamo na jednej prekrásnej pláži s jemným pieskom ponúka rezort Royal Zanzibar Beach luxus 
a oddych. Dostatok priestoru v rozľahlom a pekne zariadenom areáli ponúka možnosť vychutnať 
si dych berúce západy slnka. 

PRE RODINY
n Detský bazén
n Vysoké detské stoličky
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie

Príklad ubytovania Superior Deluxe izba

Bazény

Nungwi Penisula: Rezort leží 
na severnom pobreží ostrova 
Zanzibar, priamo pri pláži 
v jej pokojnejšej časti. Hlavné 
mesto ostrova je vzdialené 
cca 60km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 60 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli, za  
poplatok

n Práčovňa: za poplatok
n Počet izieb: 124
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 78m2, kli-
matizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Ocean Suite (JSM1), výhľad 
na more, rozloha ca. 96m2, 

klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes, strečing
n Futbal, plážový futbal, plážový 
volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela

VÝHODY
n Jedna masáž v dĺžke 60 
minút na osobu a pobyt 
v cene, pri pobyt od 14 nocí, 
pri rezervácií do 1 dňa pred 
nástupom a pri rezerváciách 
do 31.10.2020

n Špeciálne výhody pre  
novomanželov

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: ZNZ40015

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1570    

1 noc/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy

na osobu už od ® 120

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,5
Jedlá a nápoje 8,6
Izby 8,2
Zariadenie hotela 8,8

8,7
z 10

Odporúčania 92%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.



100 Thajsko | Koh Samui | Mae Nam

THE COAST KOH SAMUI r

Páry Priamo na pláži Dizajn & Štýl

Zažite obzvlášť oddychové chvíle na ostrove Koh Samui. Váš dovolenkový hotel Vás prekvapí 
polohou priamo na pláži ako aj moderných štýlom. Exkluzívne vilky s bazénom ako saj luxusné 
Zense Spa lákajú k relaxácií.  

The Beachfront ReštauráciaBar pri bazéne

Príklad ubytovania záhradná vilka 
s bazénom

Mae Nam Beach: Rezort 
leží priamo na krásnej dlhej 
piesočnatej pláži. Najbližšie 
mestečko Mae Nam je  
vzdialené cca 1km, rybárska 
dedinka s reštauráciami 
a nákupnými a zábavnými 
možnosťami cca 4km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 30 
minút. 

HOTEL
n Minimálny vek pri ubytovaní: 
16 rokov

n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 125, viliek: 37
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Deluxe izba (DZX1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
35m², klimatizácia, trezor, 
minibar: za poplatok, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa

n Deluxe izba s výhľadom na 
more (DZM1), rozloha ca. 
35m², klimatizácia, trezor, 
minibar: za poplatok, WiFi, 
roomSlužby: za poplatok, fén, 
balkón

n Deluxe Suita s výhľadom na 
more (SUM1), rozloha ca. 
75m², obývacia miestnosť, 
klimatizácia, trezor, kuchynský 
kút, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, balkón 

n Garden Pool Villa (VIX1), 
rozloha ca. 68m², klimatizácia, 
trezor, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
župan, fén, terasa s privátnym 
bazénom

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná  
penzia

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2 

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Aqua fitnes, posilňovanie 
rôznych partií tela, relaxačné 
kurzy, strečing

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Kajak
Za poplatok
n Potápanie

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Fitnes animácie
n Športové animácie
n Ľahké animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela 
n Kreatívne kurzy
n Kurzy varenia
n Tanečné večery
n Tematické večery

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre  
novomanželov

n Jedna večera Thai-Set pre 2 
osoby (bez nápojov) pri 
pobyte nad 7 nadväzujúcich 
nocí vo vybraných termínoch

       

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

7 nocí/Raňajky v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1237
1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy 

na osobu už od ® 63

HODNOTENIE GULET

Hotel celkovo
Služby 9,4
Jedlá a nápoje 8,8
Izby 9,4
Zariadenie hotela 9,4

9,2
z 10

Odporúčania 99%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu GULET.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu GULET. 

Kód: USM45006



101Phuket | Koh Phi Phi | Thajsko

SUNWING RESORT 
KAMALA BEACH 4

Rodina Priamo na pláži Potápanie

Tento hotelový rezort je ideálny dovolenkový cieľ pre rodinnú dovolen-
ku pod tropickým slnkom. Starostlivosť o deti je tu na prvom mieste. 
Rozľahlo vybudované bazény sú srdcom a stredobodom tohto ideálneho 
dovolenkového rezortu pre rodiny.  

Príklad ubytovania Studio

Bar pri bazéne

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: HKT34001

Kamala Beach: Rezort leží 
priamo na príjemnej pláži 
Kamala. Letovisko Kamala je 
vzdialené krátkou prechádz- 
kou cca 10minút. Krátkou 
jazdou autom (cca 15 minút) 
sa dostanete do živého 
Patongu. Dĺžka transferu 
z letiska cca 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 317
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Studio (STX1), rozloha ca. 40-
44m2, klimatizácia, kuchynský 
kút, WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok 
n Windsurfing
n PADI potápačská škola

RODINY
n Detský bazén

VÝHODY
n Pre rodiny: 1 karta na zmrzlinu 
na izbu a pobyt v cene

7 nocí/Raňajky v štúdiu (STX1), 
odlet z Viedne 

na osobu už od ® 963

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

Hotel celkovo
Služby 8,7
Jedlá a nápoje 8,2
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,4

8,5
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

PHI PHI ISLAND VILLAGE 
BEACH RESORT r

Priamo na pláži Free WiFi Potápanie

Rezort je zasadený do bujnej vegetácie a je najlepšie popísaný výrazom 
nechať sa rozmaznať „balzamom na dušu“. Hotel leží na ideálnom 
mieste pre tých, ktorí hľadajú pokoj, potápanie a šnorchlovanie. 

The Play Bazén

Api Reštaurácia & Bar

Príklad ubytovania Superior

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: HKT52002

Koh Phi Phi: Priamo na 
800m dlhej, privátnej piesoč-
natej pláži. Dĺžka transferu 
z letiska Krabi cca 210 
minút, z letiska Phuket cca 
270 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet viliek: 12, bungalovov: 189
n Národná kategória: 4,5 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Superior (BUX1), rozloha ca. 
35m2, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná penzia
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok 
n PADI potápačská škola

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 

VÝHODY
n Upgrade izby vo vybraných ter-
mínoch pri minimálnom pobyte 
na 5 za sebou nasledujúcich 
nocí

7 nocí/Polpenzia v superior bun-
galove (BUX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1457

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,5
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.



102 Vietnam | Tam Ky

TUI BLUE HOI AN 5

Priamo na pláži Free WiFi Fitnes

Prežite nádherné momenty v prvom TUI BLUE hoteli vo Vietname. V rozľahlom areáli s bazénmi 
a záhradou na Vás čaká prvotriedna dovolenka s plnohodnotným oddychom ako aj obmieňajúca 
sa ponuka športu pre Vaše potešenie.

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Inovatívny BLUEf!t koncept 
pre fitnes, stravovanie 
a relaxáciu

n Autentické zážitky  
v destinácií

n Kvalitná miestna kuchyňa
n BLUE aplikáciu s mnohými 
užitočnými funkciami

n Moderná architektúra pre 
jedinečné dovolenkové 
chvíle

Nachádza sa na nádhernej 
pláži Tam Tien Beach. 
Najbližšia stanica Tam Ky je 
vzdialená cca 15km. Letisko 
Danand je vzdialené cca 
80km. Za poplatok rôzne 
kyvadlové spojenia v ponuke. 

HOTEL
n Uvítacia lounge
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Obchodná pasáž
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 318
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Ocean Breeze izba Duo Supe-
rior (DZX1), rozloha ca. 40m2, 
klimatizácia, trezor, minibar: za 
poplatok, WiFi, roomSlužby: za 
poplatok, fén, balkón

n Junior Villa Suite (JSX1), 
rozloha ca. 50m2, klimatizácia, 

trezor, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa

n Junior Villa Suite Oceanfront 
(JSM1), výhľad na more, 
rozloha ca. 50m2, klimatizácia, 
trezor, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa

n Ocean Breeze Suite (SUX1), 
rozloha ca. 52m2, klimatizácia, 
trezor, minibar: za poplatok, 
WiFi, roomSlužby: za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná pen-
zia

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4
n Vegetariánske, vegánske 
a jedlá s nízkym obsahom 
cukru

ŠPORT
n BLUEf!t program ako integru-
júca kombinácia fitnes, well-
ness a stravovania

n Športová ponuka na vys-
kúšanie a vylepšenie napr. 
funkčný tréning a posilňovanie 

n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga
n Futbal
Za poplatok
n Osobný tréning
n Sprevádzané výjazdy na 
horských bicykloch

WELLNESS
n Sauny: 4
Bez poplatku
n Wellness centrum / Spa
Za poplatok
n Masáže

ZÁBAVA
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Zábavný a vzdelávací program 

s aktívnymi, oddychovými 
a kreatívnymi aktivitami

RODINY
n Detský bazén „Kids Swimming 
Pool“

n Baby bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub 

INÉ
TUI BLUE Highlights
n Možnosť dorezervovania 
balíčkov

n Individuálne zážitky, napr. 
denné postele na pláži s alebo 
bez servisu, ponuka výletov 
(za poplatok)

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI BLUE Balíčky
n Izba na želanie

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: DAD25010

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1780
    

1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej izbe, 
bez dopravy

na osobu už od ® 99
    

Príklad ubytovania 
Junior Villa Suite Oceanfront
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Príklad ubytovania 
Junior Villa Suite Oceanfront

MELIA BALI 5

Priamo na pláži All Inclusive Wellness

Ľahnite si na pláž a hľaďte do diaľky. Nechajte sa rozmaznávať v luxusnom Spa centre alebo len 
oddychujte pri rozľahlom bazéne v tropickej záhrade. Vychutnajte si fantastické jedlo a určite 
oceníte aj komfort ubytovania.   

Sateria

THE LEVEL Bazén - len pre členov

Pláž

Príklad ubytovania záhradná vilka

Nusa Dua: Hotel leží priamo 
na piesočnatej pláži Nusa 
Dua (kúpanie je možné iba 
počas prílivu) uprostred 
rozľahlej tropickej záhrady, 
pár minút pešo od nákup-
ného centra „Bali Collection“. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
40 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa  
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Obchodná pasáž, minimarket
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 484, víl: 10
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Melia 
s výhľadom do záhrady 
(DZX3), rozloha ca. 42m², 
klimatizácia, trezor, minibar: 
za poplatok, WiFi, župan, fén, 

balkón alebo terasa
n Premium izba s výhľadom 
do záhrady (DZX4), rozloha 
ca. 42m², klimatizácia, trezor, 
minibar: za poplatok, WiFi, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Rodinná izba (DZX5), rozloha 
ca. 62m², detská izba, kli-
matizácia, trezor, minibar: za 
poplatok, WiFi, župan, fén, 
balkón

n Záhradná vila „The Level“ 
(VIX1), rozloha ca. 450m², 
klimatizácia, trezor, minibar: 
za poplatok, WiFi, župan, fén, 
terasa s privátnym bazénom

n Junior suite (JSX6), rozloha 
ca. 62m², klimatizácia, trezor, 
minibar: za poplatok, WiFi, 
župan, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť 
voľby medzi obedom a večerou 

n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané lokálne 

alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobic, strečing
Za poplatok
n Cyklistika: sprevádzané výjazdy

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing, kitesurfing
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, parasailing

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program 
n Animácie pre dospelých: 
január – december

n Fitnes animácie: január –  
december

n Športové animácie: január – 
december

n Živá hudba/kapela

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti

VÝHODY
n Pri pobyte nad 12 nocí: jedna 
klasická masáž pre 2 osoby na 
izbu a pobyt (50minút)

n Špeciálne ponuky pre 
novomanželov

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: DPS20014

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX3), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1527
    

1 noc/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX3) bez dopravy 

na osobu už od ® 66
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,9
Jedlá a nápoje 8,7
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,8

8,5
z 10

Odporúčania 85%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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PARADISUS VARADERO 
RESORT & SPA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Fantastický hotel umiestnený v tropickej záhrade, priamo na nádhernej prírodnej pláži Varadero. 
Rezort ponúka rozmanitú All inclusive ponuku v luxusnej atmosfére s pestrým programom športu 
a aktivít.  

Príklad ubytovania 
The Reserve Junior Suite

Varadero: Hotel leží na 4km 
dlhej, postupne sa zvažujúcej 
pláži. Centrum mesta Vara-
dero je vzdialené cca 12 km. 
Golfové ihrisko hotela Meliá 
Las Americas je vzdialené 
cca 8km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 45 minút. 

HOTEL
n Vyhradená časť hotela iba pre 
dospelých

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Mini market, butik, kaderníctvo
n Lekárska služba
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: na recepcii/v lobby, za 
poplatok

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 806, bungalovy: 70
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Paradisus Junior suite 
(JSX1), rozloha ca. 40m², 

klimatizácia, trezor, súprava 
na prípravu kávy a čaju, mini 
bar, roomSlužby, župan, fén, 
balkón 

n Paradisus Junior suite Ocean 
View, s výhľadom na more 
(JSM1), rozloha ca. 40m², 
klimatizácia, trezor, súprava 
na prípravu kávy a čaju, mini 
bar, roomSlužby, župan, fén, 
balkón   

n Garden Villa Royal Služby 
(VIX1), výhľad na more, 
rozloha ca. 300m², obývacia 
miestnosť, klimatizácia, trezor, 
kuchynský kút, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar, 
roomSlužby, služby butlera, 
župan, papuče, fén, terasa 
s ležadlami, sedením, sprchou, 
vírivkou a privátnym ba-
zénom, privátna záhrada

n The Reserve junior suite 
(FZX1), rozloha ca. 57m², 
klimatizácia, trezor, súprava 
na prípravu kávy a čaju, mini 
bar, roomSlužby, služby but-
lera, župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 12
n Počet barov: 14

ŠPORT
n Tenis: tenisové kurty 3
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobic, aqua fitnes, Tai Chi, 
joga 

n Lukostreľba, plážový futbal, 
plážový volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
n Kanoe, kajaky

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá hudba / kapela
n Tanečné kurzy
n Tematické večery

VÝHODY
n Izby Garden Villa Royal Služ-
by (VIX1) so službami Royal 
Služby a neskorým check-out 
do 14:00

n Izby typu The Reserve Junior 
Suite (FZX1) s doplnkovými 
službami Family Concierge

n Potápanie: 1 ponor na deň 
(v závislosti od dostupnosti)

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Vstupná turistická karta

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VRA20104

7 nocí/All Inclusive v junior suite 
(JSX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1414
    

1 noc/All Inclusive v junior suite, 
bez dopravy

na osobu už od ® 111
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 7,1
Jedlá a nápoje 6,4
Izby 7,0
Zariadenie hotela 7,1

6,9
z 10

Odporúčania 72%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Pláž

PRE RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 5 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Teenclub
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IBEROSTAR  
LAGUNA AZUL r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Moderný rezort víta hostí svojou rozľahlou záhradou, veľkým  
bazénom a početnými športovými a voľnočasovými aktivitami. 
Reštaurácie rozmaznávajú chuťové poháriky, pričom program  
Spa&Wellness ponúka oddych pre telo aj ducha.

Vonkajší bazén

Príklad ubytovania Standard

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VRA20187

Varadero: Hotel je umiest-
nený priamo na piesočnatej 
pláži Varadero. Centrum 
letoviska Varadero je vzdia-
lené cca 17km. Dĺžka trans-
feru z letiska cca 40 minút.
 
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 
n Plážové uteráky
n WiFi: v otvorených priestranst-
vách, za poplatok

n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), rozloha ca. 42m², klima-
tizácia, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa

RODINA
n Detský bazén
n Detský klub/mini klub, pre deti 
od 4 do 12 rokov

n Detské animácie

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Vstupná turistická karta

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1171

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TU

Hotel celkovo 7,2
z 10

Odporúčania 67%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

BE LIVE 
EXPERIENCE TURQUESA 4

Priamo na pláži All Inclusive

Tento obľúbený hotel má veľa stálych hostí a nachádza sa priamo na 
pláži s bielym pieskom. Menšie bungalovy sú rozmiestnené v tropickej 
palmovej záhrade. Pre príjemný pocit z dovolenky je tu priateľský 
personál.

Príklad ubytovania Superior Deluxe

Bar Playa Taino

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: VRA20257

Varadero: Hotel je umiest-
nený priamo na dlhej, poz-
voľne sa zvažujúcej pláži 
Varadero. Centrum letoviska 
Varadero je vzdialené cca 
10km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 45 minút.  

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v otvorených priestranst-
vách, za poplatok

n Počet izieb: 268
n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(ROX1), rozloha ca. 26-30m², 
klimatizácia, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINA
n Detský bazén

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Vstupná turistická karta

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1108

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 4,8
z 10

Odporúčania 45%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI SENSATORI RESORT NEGRIL 5

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

TUI SENSATORI rezort na Jamaike sa vyznačuje moderným dizajnom a je známy vysokou  
kvalitou kulinárskej zručnosti gurmánskej kuchyne. Večerná zábava a obmieňajúci sa program 
aktivít menia Vašu dovolenku na jedinečný zážitok.  

Bazén

Seven Mile Beach

Príklad ubytovania Premium Couples 
Swim up Suite

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný luxus, štýlová 
atmosféra

n Poloha priamo pri mori
n Inovatívna večerná zábava 
od muzikálov a shows po 
živú hudbu

n Chic Dining – neobme- 
dzený prístup do najme-
nej štyroch reštaurácií

n Oddelené zóny pre dos-
pelých a rodiny

n Obmieňajúci sa program 
fitnes

n Moderné zariadenie Spa

Negril: Hotel s pôsobivou 
polohou na pobreží leží pria- 
mo na známej, cca 11km 
dlhej piesočnatej „7-míľovej“ 
pláži v oblasti Negril. Cent-
rum letoviska Negril je vzdia-
lené cca 7km. Medzinárodné 
letisko Sangster je vzdialené 
cca 75km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 1,5 hodiny. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Časť vyhradená len pre  
dospelých

n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 285
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Premium Suite Swim up, pre 
páry s bočným výhľadom 
na more (SUX4), rozloha ca. 

56m²,  klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s priamym vstupom do 
bazéna 

n Dvojlôžková Standard LSV 
(DZX1), čiastočný výhľad na 
more, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková Swim up izba 
(DZX2), bočný výhľad na more, 
klimatizácia, WiFi, fén, terasa 
s priamym vstupom do bazéna 

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 11
n Chic Dining – neobmedzený 
vstup do minimálne 4 
reštaurácií od bistra po gour-
met

ŠPORT
n TUI vyškolení športoví a fitnes 
tréneri, medzinárodní

Bez poplatku
n Fitnes centrum

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Plachtenie
n Potápanie

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

n Procedúry pre najmenších 
hostí

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela
n Profesionálna medzinárodná 
večerná zábava

n „West End Style“ muzikálové 
show

n Speváci „SensaTones“ a  
„SensaSisters“

n Profesionálna, medzinárodná 
starostlivosť o deti

n Detský klub s 1-2 hodin-
ami denných aktivít a 1-2 

hodinami večerných aktivít, 
6xdo týždňa, s interaktívnym 
detským programom, nahláse-
nie na mieste, v anglickom 
jazyku

n „Stay & Play“: ponuka hier 
a voľnočasových aktivít pre 
rodiny bez dozoru, 1-2 hod-
iny, denne

n „Sleepover“: za poplatok, 1x 
do týždňa, prenocovanie v 
„Play House“, nahlásenie na 
mieste

INÉ
30.Apríla 2020 končí koncept 
TUI SENSATORI v hoteli, môže 
dôjsť k zmene ponuky služieb

VÝHODY
• Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: MBJ22024

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1854
    

1 noc/All inclusive v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy 

na osobu už od ® 129    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,3
z 10

Odporúčania 85%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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HOTEL RIU PALACE ANTILLAS 5

Páry Priamo na pláži All Inclusive

Tento hotelový areál len pre dospelých prekvapí 24-hodinovou ponukou All Inclusive by RIU, 
rozmanitou ponukou zábavy a vysokým štandardom služieb. Obmieňajúcu sa kuchyňu ponúkajú 
rôzne reštaurácie.

Bar pri bazéne Aqua

Príklad ubytovania Suite Ocean Front Bazén

Palm Beach

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompe-
tentný personál renomo-
vanej hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými surovin-
ami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

Aruba: Na severozápade  
ostrova, vedľa Riu Palace 
Aruba, na najkrajšej pláži 
Aruby. Je vzdialený takmer 
11km od Oranjestad. Mož-
nosti na zábavu, ako hote-
lové kasíno, v tesnej blíz-
kosti. Dĺžka transferu 
z letiska cca 30 minút.

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Butik, kaderníctvo
n Diskotéka / nočný klub, kasíno
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 482
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Junior suita Ocean View 
(JSM1), výhľad na more, 
rozloha ca. 35m2, klima-
tizácia, trezor, nápojový 

automat, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, župan, fén, 
balkón 

n Junior suita Ocean Front 
(JSF1), výhľad na more, 
rozloha ca. 40m2, klima-
tizácia, trezor, nápojový 
automat, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, župan, fén, 
balkón alebo terasa

n Suita Ocean View (SUM1), 
výhľad na more, rozloha 
ca. 52m2, obývacia izba, kli-
matizácia, trezor, nápojový 
automat, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, župan, fén, 
balkón alebo terasa

n Junior suita Standard 
(JSX1), rozloha ca. 35m2, 
klimatizácia, trezor, nápojový 
automat, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, župan, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 

typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 6
ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Kajak, paddleboardy

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

n Animácie pre dospelých
n Shows
n Živá hudba/kapela 
n Tanečné večery

VÝHODY
n Vstup do barov a reštaurácií 
sesterského hotela Riu  
Palace Aruba (okrem raňajok 
a večerí)

n 1x skúšobné potápanie  
v bazéne

n Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: AUA10020

7 nocí/All Inclusive v junior suite 
(JSX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 2123
    

1 noc/All inclusive v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy   

na osobu už od ® 86
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,7
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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ROYALTON 
PUNTA CANA RESORT & CASINO 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Rozľahlý rezort leži priamo na karibskej pláži snov. Moderná atmosféra, vodný park a  
neobmedzená ponuka All-In Luxury® so sofistikovanou kuchyňou sa postarajú o obzvlášť príjemné 
dovolenkové zážitky. Exkluzívny Diamond Club™ ponúka doplnkové služby pre pohodlie.

Hlavný bazén

Grazie Italian Trattoria

Príklad ubytovania Luxury izba DC

Punta Cana: Priamo na pláži 
Bavaro s jemným bielym 
pieskom, na východnom 
pobreží Dominikánskej  
republiky. Dĺžka transferu 
z letiska cca 35 minút.

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Počet toboganov: 7
n Plážové uteráky
n Obchodíky, butik, kaderníctvo
n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub,  
amfiteáter, kasíno

n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 317
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Luxury izba (DZX1), rozloha 
ca. 33m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, kávovar, 

nespresso kávovar, mini bar, 
WiFi, roomSlužby, župan, pap-
uče, fén, balkón alebo terasa 
so sedením

n Luxury izba DC (DZX2), rozloha 
ca. 33m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, kávovar, ne-
spresso kávovar, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, služby butlera, 
župan, papuče, fén, balkón 
alebo terasa so sedením

n Luxury izba DC s výhľadom 
na oceán (DZM1), rozloha 
ca. 33m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, kávovar, 
nespresso kávovar, mini bar, 
WiFi, roomSlužby, služby 
butlera, župan, papuče, fén, 
balkón alebo terasa

n Luxury Swim Out izba DC 
(DZX3), rozloha ca. 33m², 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, kávovar, nespres-
so kávovar, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, služby butlera, 
župan, papuče, fén, terasa so 
sedením a priamym vstupom 
do bazéna

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 10
n Počet barov: 7

ŠPORT
n Relaxačné kurzy
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobik, aqua fitnes, telo&my-
seľ, Body Balance, box aero-
bik, silový tréning, pilates, 
strečing, joga, ZUMBA®

n Plážový futbal, plážový  
volejbal, stolný tenis

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Kajak

WELLNESS
Za poplatok

n Wellness centrum / Spa
n Masáže 
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animačný program pre dos-
pelých

n Fitnes a športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Kurzy varenia
n Tanečné večery
n Tematické večery

INÉ
n Obľúbený aj u hostí zo 
Severnej Ameriky

VÝHODY
n Možnosť využívať zariadenia 
susedného Memories Splash 
Punta Cana

n Kategórie izieb Luxury DC 
(DZX2) a Luxury Swim Out DC 
(DZX3) s doplnkovými služba-
mi Diamond Club™

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PUJ62014

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 86
    
1 noc/All inclusive v dvojlôžkovej 
izbe bez dopravy 

na osobu už od ® 46
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 8,9
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 7,9
Zariadenie hotela 8,6

8,9
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

Vodný park

PRE RODINY
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie, pre deti od 

4 do 12 rokov
n Mini disco, pre deti od 4 do 

12 rokov
n Teenclub, pre deti od 13 do 

17 rokov
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VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 4

Priamo na pláži All Inclusive Vodné športy

Tento rozľahlý All Inclusive rezort ponúka bohatý športový a zábavný program. Veľký bazénový 
svet ako aj wellness nabádajú k úplnému oddychu. Tropický dovolenkový raj stvorený k ponoreniu 
sa do relaxu a snov! 

Atlantis

Pláž La Placita Príklad ubytovania v bungalove

Bayahibe: Rezort sa 
nachádza priamo na pláži 
s palmami Bayahibe. Región 
patrí k najlepším 
potápačským miestam v kra-
jine. Národný park Del Este 
leží ca. 2km od hotela 
a nabáda k prechádzkam 
v nedotknutej prírode. Cent-
rum letoviska je vzdialené 
cca 4km. Letisko Punta Cana 
vzdialené cca 100km. Dĺžka 
transferu z letiska cca 75 
minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Obchodíky, mini market, butik, 
klenotníctvo, kaderníctvo

n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub,  
amfiteáter

n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 530

n Národná kategória: 4 
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžkový bungalov 
s výhľadom do záhrady 
(BUX1), klimatizácia, trezor: za 
poplatok, WiFi, fén, terasa so 
sedením 

n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), klimatizácia, trezor: 
za poplatok, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa 

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX2), klimatizácia, trezor: 
za poplatok, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Aqua aerobic, strečing, zumba
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobic
n Lukostreľba, futbal, plážový 
volejbal, stolný tenis

Za poplatok
n Jazdectvo

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Katamaran
Bez poplatku
n Windsurfing 
n Plachtenie
n Kanoe
Za poplatok
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže 

n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery
n Tanečné kurzy
n Tematické večery

PRE RODINY: 
n Detský bazén 
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre deti 
od 4 do 12 rokov

n Detské ihrisko
n Mini disco
n Teenclub, od 13 do 16 rokov

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PUJ60012

7 nocí/All inclusive v dvojlôžkovej 
izbe, odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1214
    

1 noc/All inclusive v dvojlôžkovej 
izbe bez dopravy 

na osobu už od ® 46
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 7,6
Jedlá a nápoje 8,1
Izby 6,4
Zariadenie hotela 7,3

7,6
z 10

Odporúčania 85%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Hotelový areál sa nachádza priamo na pláži, je obklopený tropickou 
záhradou a ponúka služby All Inclusive po celý deň. Osobný prístup, 
zábava, oddych v Spa a vychutnávanie voľných dní- taká môže byť 
dovolenka. 

Adults Club Bazén

Príklad ubytovania Superior 
Deluxe

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PUJ62077

Punta Cana: Priamo na pláži 
v Cabeza de Toro na jednom 
z koralových útesov. Dĺžka 
transferu z letiska cca 20 
minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 4
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 930
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Izba Superior Deluxe (DZX2), 
rozloha ca. 35m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 10
n Počet barov: 8

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
n PADI potápačská škola

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1264

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 6,3
z 10

Odporúčania 67%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

BE LIVE COLLECTION 
CANOA 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tento komfortný All Inclusive hotel je postavený v nádhernom karibskom 
areáli so záhradou. Rozmanitosť rôznych reštaurácií a barov rozmaznáva 
kulinárskymi highlightami. Izby kategórie len pre dospelých ponúkajú  
doplnkové služby. 

Mexická reštaurácia

Príklad ubytovania 
dvojlôžková izba

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: PUJ60002

Bayahibe: Priamo na piesoč-
natej pláži v oblasti Baya-
hibe. La Romana je vzdialená 
cca 15km. Dĺžka transferu 
z letiska cca 30minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 871
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
do záhrady (DZX1), rozloha 
ca. 32m², klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 8
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

RODINY
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1235

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

Hotel celkovo
Služby 6,9
Jedlá a nápoje 6,6
Izby 5,3
Zariadenie hotela 6,2

6,6
z 10

Odporúčania 62%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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Playa de Matapalo:  Hotel sa 
nachádza priamo na pláži 
v oblasti Playa de Matapalo. 
Ulica El Poblado s obcho-
díkmi, suvenírmi a butikmi v 
rezorte. Dĺžka transferu 
z letiska cca 4 hodiny.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky: bez poplatku
n Obchodíky, mini market, butik, 
kaderníctvo

n Diskotéka / nočný klub, kasíno
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 538
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Junior suita s výhľadom do 
záhrady (JSG1), rozloha ca. 
40m2, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojový 
automat, kávovar, mini bar, 
roomSlužby, fén, balkón alebo 
terasa

n Junior suita s výhľadom do 
dvora (JSX1), rozloha ca. 
40m2, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojový 
automat, kávovar, mini bar, 
roomSlužby, fén, balkón alebo 
terasa

n Junior suita s výhľadom na 
oceán (JSM1), rozloha ca. 
40m2, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojový 
automat, kávovar, mini bar, 
roomSlužby, fén, balkón alebo 
terasa

n Suita Jacuzzi (SUX1), rozloha 
ca. 73m2, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojový 
automat, kávovar, mini bar, 
roomSlužby, župan, fén, 
balkón alebo terasa s vírivkou

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Windsurfing
n Kajak, paddleboardy

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
18 rokov

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Shows
n Živá hudba/kapela 
n Kreatívne kurzy

INÉ
n Hostia hotela Riu Palace Costa 
Rica môžu využívať zariadenia 
hotela Riu Guanacaste (okrem 
raňajok a večere)

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre 
mladomanželov

 1 noc/All Inclusive v junior suite 
(JSG1), bez dopravy 

na osobu už od ® 116
    

HOTEL RIU PALACE COSTA RICA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Prvý hotel RIU Palace v Kostarike leží riamo na pláži Playa de Marapalo. Cenené služby Service 
by RIU, kulinárska ponuka a možnosti oddychu v luxusnom Spa sa postarajú o skvele zvládnutú 
dovolenku.

PRE RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov

n  Detské animácie, pre deti 
od 4 do 12 rokov

n Detské ihrisko

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompe-
tentný personál renomo-
vanej hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými surovin-
ami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: LIR24006

Príklad ubytovania  
junior suita s výhľadom do dvora
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HOTEL RIU CANCUN r

Priamo na pláži All Inclusive Nočný život

Hotel sa nachádza v srdci hotelovej zóny Cancúnu, a prisľubuje RIU All Inclusive areál s nádherným 
bazénom, výhľadom na more a obmieňajúcu sa dovolenku pre všetkých, čo niečo radi podniknú: 
je ideálnym východiskovým bodom na početné výlety.

Príklad ubytovania dvojlôžková izba 
Standard s výhľadom na more

Cancún

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Fun4ALL - rozsiahly  
program zábavy pre deti 
a dospelých s animačným 
tímom RIU

n Skúsený a kompetentný 
personál 

n Vkusne zariadené 
priestory, komfortné izby

n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými  
surovinami

Cancún: Priamo v hotelovej 
zóne Cancúnu, na pozvoľnej 
zvažujúcej sa piesočnatej 
pláži. Centrum Cancúnu 
vzdialené cca 10km. Bary, 
kluby a možnosti na nákupy 
v tesnej blízkosti. Dĺžka 
transferu z letiska cca 30 
minút. 

HOTEL 
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky 
n Kaderníctvo
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 569
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková Standard (ROX1), 
rozloha ca. 30m², klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, 
nápojový automat, mini bar, 

WiFi, fén, balkón alebo terasa 
n Dvojlôžková Standard 
s výhľadom na more (ROM1), 
rozloha ca. 30m², klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, 
nápojový automat, mini bar, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa 

n Junior Suite s výhľadom na 
more (JSM1), rozloha ca. 
44m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojový 
automat, mini bar, WiFi, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE 
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky: 10:30 – 
12:00

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Katamaran
n Kajaky
Za poplatok
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba

INÉ
n Hotel je obľúbený aj u hostí 
zo Severnej a Južnej Ameriky

n Fun4All – rozsiahla ponuka 
zábavy pre deti a dospelých 

s animačným tímom RIU
n Diskotéka Pacha: 6xdo týždňa, 
vstup a nápoje bez poplatku

VÝHODY
n Využívanie zariadení hotela 
Riu Caribe počas dňa (vzdia-
lený cca 3km, bez transferu)

n 1x skúšobné potápanie v 
bazéne

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: CUN40033

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (ROX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1416
    

1 noc/All inclusive v dvojlôžkovej 
izbe, bez dopravy  

na osobu už od ® 94
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,4
Jedlá a nápoje 8,5
Izby 8,6
Zariadenie hotela 8,7

8,9
z 10

Odporúčania 97%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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HOTEL RIU PALACE MEXICO 5

Priamo na pláži All Inclusive Vodné športy

Elegantný Riu Palace Mexico víta svojich hostí v pôsobivej vstupnej hale, v ktorej si večer môžete 
vychutnať karibský koktejl v príjemnej atmosfére. Počas dňa si môžete oddýchnuť v priezračnom 
mori alebo v jednom z početných bazénov v rozľahlom hotelovom areáli.  

Capuchino

Príklad ubytovania Suite

Krystal (Fusion)

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompe-
tentný personál renomo-
vanej hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými surovin-
ami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

Playa del Carmen: Priamo 
na pozvoľne sa zvažujúcej 
pláži, v blízkosti obľúbeného 
letoviska Playa del Carmen 
v hotelovej zóne Playacar. 
Dĺžka transferu z letiska cca 
70 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom areáli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 434
n Národná kategória: 5 
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Junior suita s výhľadom von 
z areálu (JSX1), rozloha ca. 
39m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojo-
vý automat, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, fén, balkón

n Junior suita s výhľadom 
dovnútra areálu (JSX2), 

rozloha ca. 39m², klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, 
nápojový automat, mini bar, 
WiFi, roomSlužby, fén, balkón

n Suita (JSX3), rozloha ca. 
47m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojo-
vý automat, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, fén, balkón

n Suita Jacuzzi (JSX4), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
47m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, nápojo-
vý automat, mini bar, WiFi, 
roomSlužby, fén, balkón alebo 
terasa s vírivkou

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, ne-
alkoholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2

Bez poplatku
n Fitnes centrum

VODNÉ ŠPORTY
n v závislosti od počasia 
a sezóny

n Windsurfing, jazdenie na vlne
n Kajaky
Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné skútre

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / 
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba / kapela

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské ihrisko

INÉ
n Hotel je obľúbený aj u hostí 
zo Severnej a Južnej Ameriky

n Skupinové fitnes kurzy v RiuFit 
(denne)

n RiuLand: pre deti od 4 do 7 
a od 8 do 12 rokov

VÝHODY
n Možnosť využívať zariadenia 
iných hotelov Riu (okrem 
raňajok a večerí)

n 1x skúšobné potápanie v 
bazéne

 

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: CUN43045

7 nocí/All Inclusive v junior suite 
(JSX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1535
    
1 noc/All Inclusive v junior suite, 
bez dopravy  

na osobu už od ® 120
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Služby 9,6
Jedlá a nápoje 9,4
Izby 8,6
Zariadenie hotela 9,0

9,2
z 10

Odporúčania 95%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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RIU PLAZA 
NEW YORK TIMES SQUARE 4

Design & Style Free WiFi Nightlife

Prvý hotel obľúbenej hotelovej siete RIU v  New York City. Poloha v  centre v  blízkosti Times 
Square je perfektná na spoznávanie „Big Apple“. K tomu Vás hotel prekvapí svojou priateľskosťou  
k rodinám.

Príklad ubytovania Deluxe Queen

Fashion bar

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompe-
tentný personál renomo-
vanej hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými surovi- 
nami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

New York Manhattan: 
Moderný RIU hotel sa 
nachádza v centre Manhat-
tanu, na známej „Restaurant 
Row“. Je obklopený Broad-
way divadlami, ako aj počet-
nými nákupnými a reštau-
račnými zariadeniami. 
S polohou pri známom 
Times Square ponúka 
ideálny východiskový bod na 
prehliadky mesta. Medzi- 
národné letisko je z hotela 
pohodlne dostupné. 

HOTEL
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 674
n Národná kategória: bez klas-
ifikácie počtom hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Deluxe Queen, rozloha ca. 
18m2, posteľ queen-size 
(150x200cm), klimatizácia, 

trezor, žehlička, žehliaca 
doska, WiFi, fén

n Deluxe King, rozloha ca. 18m2, 
posteľ king-size (180x200cm), 
klimatizácia, trezor, žehlička, 
žehliaca doska, WiFi, fén

n Senior Suite King, rozloha 
ca. 37m2, posteľ king-size 
(180x200cm), rozťahovací gauč 
(140x190cm), klimatizácia, 
trezor, žehlička, žehliaca dos-
ka, WiFi, župan, papuče, fén

n Rodinná suite, rozloha 
ca. 43m2, 2 dvoj-lôžka 
(135x200cm), 1 posteľ king-
size (180x200cm), klimatizácia, 
trezor, žehlička, žehliaca doska, 
WiFi, župan, papuče, fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

INÉ
n Na vyžiadanie možnosť kom-
binácie izieb Deluxe King 
a Deluxe Family Twin prepojo-
vacími dverami

n Hotel nemá vlastné parkovis-
ko. V blízkosti sa nachádzajú 
možnosti na parkovanie, 
nakoľko nepatria k hotelu, bez 
možnosti zľavy

n Možnosť úschovy batožiny na 
recepcii, za poplatok (maxi-
málne na 3 dni)

n Pri check-in je povinná kaucia 
hotovosťou alebo kreditnou 
kartou

n Pri izbe JSX1 je kúpeľňa vy-
bavená hydromasážnou vaňou

n Stravovanie je poskytované 
v reštaurácií The Theater 
Buffet, pri polpenzii od 18:30 
do 22:00 aj so studeným 
a teplým predjedlom, hlavným 
jedlom a výberom dezertov 
– ostatné reštauračné služby 
a bary sú za poplatok

n Povinná Facility Fee je už 
zahrnutá v cene a zahŕňa: 

bezplatné WiFi, použitie inter-
netových terminálov v lobby, 
fľašu vody na izbe, prístup do 
fitnes miestnosti a úschovňu 
batožiny v deň príchodu/
odchodu

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete priamo u Vášho  
predajcu TUI. 

Kód: NYC10777

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.

7 nocí/Raňajky v dvojlôžkovej izbe 
(ROX2), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1289
    

1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej izbe, 
bez dopravy 

na osobu už od ® 89
    



Portugalsko
Algarve

TUI BLUE Falesia 4,5 38

Turecko
TUI MAGIC LIFE Masmavi 5 6

TUI BLUE Belek 4,5 8

TUI BLUE Palm Garden 4,5 10

TUI SUNEO Aquamarin 4 12

Gloria Serenity 5,5 13

Delphin Be Resort Lara 5 14

Susesi Luxury Resort 5 14

Ela Quality Resort Belek 5 15

Sea Planet Resort & Spa 5 15

TUI MAGIC LIFE Bodrum 5 16

TUI MAGIC LIFE Sarigerme 5 17

Španielsko
Menorka

TUI KIDS CLUB Punta Prima 4 18

Malorka

TUI KIDS CLUB Cala Mandia 4 20

TUI SUNEO Santa Ponsa 3,5 22

Aparthotel Zafiro Bahia 4 24

Iberostar Playa de Muro 4 24

Formentera

Hotel RIU La Mola 4 25

Insotel Hotel Formentera Playa 4 26

Ibiza

TUI SENSATORI Resort Ibiza 5 27

TUI MAGIC LIFE Cala Pada 4 28

Tenerife

Hotel H10 Tenerife Playa 4 29

Hotel RIU Palace Tenerife 5 30

Lanzarote

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 5 31

Fuerteventura

TUI KIDS CLUB Riu Oliva Beach 3 32

Gran Canaria

Clubhotel RIU Gran Canaria 4 33

Gloria Palace Royal Hotel & Spa 4,5 34

TUI KIDS CLUB Taurito Princess 4 35

Kapverdské ostrovy

Hotel RIU Karamboa 4 36

TUI BLUE Cabo Verde 5 37

Cyprus
Atlantica So White 5 40

Grecian Sands 4 40

Atlantica Mare Village 5 41

Hotel Melissi Beach 4 42

Constantinou Bros Asimina Suites 5 43

Constantinou Bros Athena Royal Beach 4,5 43

Grécko
Santorini

Costa Grand Resort & Spa 5 52

Kefalonia

Pagonis 2 52

Korfu

Grecotel Corfu Imperial 5 53

TUI BLUE Atlantica Grand Med Resort 5 54

Kos

TUI KIDS CLUB Grecotel Royal Park 4 56

Skiathos

Skiathos Princess 5 58

Mykonos

Grecotel Mykonos Blu 5 59

Hotely a ubytovacie zariadenia
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Taliansko
Kalábria

TUI MAGIC LIFE Calabria 4 61

Sicília

VOI Arenella Resort 4 62

Sardínia

Hotel Le Palme 4 63

Hotel Abi d´Oru 4,5 64

Toskánsko

Villaggio Rocchette 3 65

Sabbia d Oro 4 65

Fabricia 4 65

Lago di Garda

Gardaland Magic Hotel 4 66

Jadranské pobrežie

Lungomare 3 66

Hotel La Fenice & Siesta 3 67

Villaggio Giardini di Altea 4 67

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo 5 68

Bulharsko
RIU Helios Bay 4 60

Seychely

Constance Ephelia Seychelles 5 95

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3 96

Reunion

LUX Saint Gilles 5 97

Zanzibar

La Gemma dell´Est Resort 5 98

The Royal Zanzibar Beach Resort 4,5 99

Juhoafrická republika

Radisson Red Hotel V&A Waterfront 4 97

Lagoon Beach 4 97

Jamajka
TUI SENSATORI Resort Negril 5 106

Aruba
Hotel RIU Palace Antillas 5 107

Dominikánska republika
Royalton Punta Cana Resort & Casino 5 108

Viva Wyndham Dominicus Beach 4 109

Be Live Collection Punta Cana 4 110

Be Live Collection Canoa 4 110

Mexiko
Hotel RIU Cancun 4,5 112

Hotel RIU Palace Mexico 5 113

Spojené Štáty Americké
RIU Plaza New York Times Square 4 114

Kostarika
Hotel RIU Palace Costa Rica 5 111

Thajsko

The Coast Koh Samui 4,5 100

Sunwings Resort Kamala Beach 4 101

Phi Phi Island Village Beach Resort 4,5 101

Vietnam

TUI BLUE Hoi An 5 102

Indonézia - Bali

Melia Bali 5 103

Kuba

Paradisus Varadero 5 104

Be Live Experience Turquesa 4 105

Iberostar Laguna Azul 4,5 105

Slovinsko

Kempinski Palace Portoroz 5 69
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Maroko
TUI BLUE Riu Tikida Gardens 4 87

Maldivy
Kuramathi Island Resort 4,5 88

Hotel RIU Palace Maldivas 5 89

Sun Island Resort & Spa 4 90

Adaaran Select Meedhupparu 3,5 90

Paradise Island Resort 5 91

Lily Beach Resort & Spa 5 92

Maurícius

LUX* Le Morne 5 93

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa 5,5 94

Grécko

Peloponéz

Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park 4,5 44

Kréta

Grecotel Lux.Me White Palace 5 45

TUI KIDS CLUB Aquila Rithymna 5 46

Daios Cove Luxury Resort & Villas 5,5 48

Rodos

Princess Andriana Resort & Spa 5 49

TUI BLUE Atlantica Aegean Blue 4,5 50

TUI KIDS CLUB Grecotel LUX.ME Rhodos 4,5 51

Chorvátsko

TUI KIDS CLUB Falkensteiner Punat 4 70

Ferienanlage Funtana 3 72

Falkensteiner Club Funimation Borik 4 73

TUI KIDS CLUB Falkensteiner Diadora 4,5 74

TUI BLUE Jadran 4,5 76

Morenia All Inclusive Resort 3,5 78

Sun Garden Dubrovnik 4 79

Egypt

Baron Palace Sahl Hasheesh 5,5 80

TUI MAGIC LIFE Kalawy 5 81

Spojené Arabské Emiráty
Anantara The Palm 5 82

Atlantis The Palm 5 83

Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 5 84

Rixos Saadiyat Island Hotel 5 84

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa 5 85

The Bay Club - Doubletree by Hilton Resort 5 85

Omán
Salalah Rotana Resort 5 86

Shangri-La Barr Al Jissah Resort - Al Waha 5 86
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Kdeko¾vek ste, stojíme pri Vás.

S cestovným poistením od Európskej cestovnej poisťovne získate 
okrem iného:

•  poistenie všetkých bežných športov bez príplatku vrátane vodného 
lyžovania, potápania, raftingu, windsurfingu, jachtingu, kaòoningu, 
trekingu, snoubordingu, skialpinizmu, horolezectva, ferraty atï.,

•  poistenie lieèebných nákladov až do výšky 1 milión EUR vrátane 
pátrania a záchrany na vode a v horách,

•  poistenie storna/nevyèerpania služieb aj bez obmedzenia 
a spoluúèasti, 

• a ve¾a ïalších príjemných prekvapení


