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TUI MAGIC LIFE –
WHERE MAGIC HAPPENS

Klubová All Inclusive značka patriaca do rodiny
TUI ponúka oddychovú dovolenku s najlepším
medzinárodným športovým a zábavným
programom.

Seychely

RAJ NA ZEMI
S myAustrian a jeho srdečnou posádkou lietam na
vysnívané Seychely. Pod palmami si vychutnávam
relax v znamení luxusu a čarokrásnych pláží.

the charming way to fly

Turecká riviéra | Turecko

ELA QUALITY RESORT BELEK
Rodiny

Priamo na pláži

5

5

Wellness

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

Príklad ubytovania
Izba Superior s výhľadom na more

Aqua park

PRE RODINY
n

n
n

n

n

Detský bazén „Children's Pool“:
tobogány
Služby opatrovania detí
Detský klub / mini klub od 3 do
12 rokov, január – december, v
závislosti od sezóny
Detské animácie, január –
december, v závislosti od
sezóny
Mini disco

Belek: Rezort leží priamo na
privátnej piesočnatej pláži
dlhej ca. 270 m, dostupnej
cez píniový lesík. Vzdialenosť
do mesta Belek je ca. 2 km.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 5, otvorené
v závislosti od sezóny
n Vnútorný bazén: vyhrievaný,
otvorený sezónne
n Vodný park „Aqua park“
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 583, víl: 7,
bungalovov: 20
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
v hlavnej budove (DZX1),
rozloha ca. 36-45 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
n Dvojlôžková izba Standard
s výhľadom na more,
v hlavnej budove (DZM1),

n

n

n

n

rozloha ca. 36-45 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Rodinná izba Duplex
s výhľadom na more,
v hlavnej budove (FZM1),
rozloha ca. 65-75 m², pozostáva z dvoch dvojlôžkových
izieb prepojených dverami,
mezonet, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón
Dvojspálňový rodinný „Lake
House“ (FZX2), rozloha ca.
60-72 m², pozostáva z dvoch
dvojlôžkových izieb prepojených dverami, klimatizácia,
WiFi, fén, balkón
Suita Deluxe s výhľadom na
more, v hlavnej budove
(SUM1), rozloha ca. 105 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, WiFi, fén,
balkón
Villa „Ela Palace“ (VIX1),
rozloha ca. 105 m², mezonet,
klimatizácia, kuchynský kút,
WiFi, fén, balkón, terasa s
priamym vstupom do bazéna,
sprchou, privátnym bazénom
a súkromnou záhradou

n

Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 8
n Počet barov: 10
ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok
n Bowling

Za poplatok
n Masáže
n Kúpeľné procedúry
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,0
8,7
8,9
9,2

8,4
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí / All inclusive, v dvojlôžVODNÉ ŠPORTY
kovej izbe štandard DZX1, odlet
n V závislosti od počasia a sezóny
z Viedne na osobu
Za poplatok
n Windsurfing
už od

®

WELLNESS
n Fínska sauna, Bio-sauna, parná
sauna, hamam
Bez poplatku
n Wellness centrum / Spa „Ab-I
Zen Spa & Rituals Lounge“

885

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: AYT31035

83%

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Príklad ubytovania - rodinná izba

Aquapark

Turecko | Turecká riviéra | Side-Colakli

Reštaurácia

Side-Colakli | Turecká riviéra | Turecko

KAMELYA K CLUB
Rodiny

r

Priamo na pláži

Rezort ponúka rodinnú dovolenku na prvotriednej úrovni. Areál je obkolesený veľkou záhradou
a hotel ponúka mnoho aktivít, ako si hostia môžu užiť dovolenkový deň.

Reštaurácia Azteca

PRE RODINY
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Detský bazén
Starostlivosť o deti
Detské výživy
Vypožičanie kočíkov
Detské menu, detský bufet
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Animácie pre mládež

Side-Colakli: Hotel sa nachádza priamo na plážovej
promenáde. Pláž je piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora. Mesto Side
je vzdialené 8 km, centrum
mesta Colakli ca. 500 m.
HOTEL
n Uvítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Bazénový svet
n Aquapark s tobogánmi
n Plážové uteráky
n Minimarket, butik, klenotníctvo, kaderníctvo
n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Služby concierge
n Počet izieb: 584
n Národná kategória: 4
hviezdičky

Aquapark

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), rozloha ca. 22 m², klimatizácia, trezor, mini bar,
WiFi, fén, balkón
n Dvojlôžková izba Deluxe
(DZX5), rozloha ca. 36-44 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, trezor,
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 Snacky, zákusky a zmrzlina
n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 2
ŠPORT
n Futbal
n Tenis
Bez poplatku
n Aerobik
n Lukostreľba, plážový volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Kanoe, vodné bicykle
Za poplatok
n Windsurfing
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba

7 nocí / All inclusive v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet
z Viedne na osobu
už od

®

494

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: AYT41015

7
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WHERE MAGIC HAPPENS
Očakávajte zmes zábavy, akcie a oddychu. Absolútne najlepšou
atrakciou je aqua park – ideálny pre veľkých aj malých. K tomu
všetkému dostanete širokú ponuku vodných športov, plážového
volejbalu, tenisu, futbalu a fitnes. A večer, ak ste ešte plný
energie, môžete si užiť na jednej z mnohých párty.

Máte otázky k hotelovej značke? Pošlite mi email!
Stephanie Kah, TUI MAGIC LIFE
kah@tui.com
Aquapark Bazén

Turecká riviéra | Turecko
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TUI MAGIC LIFE WATERWORLD 
All Inclusive

Tobogány

Vodné športy

Tu dostanete obsiahlu All Inclusive ponuku plnú akcie, oddychu a zábavy. Či sú to vodné športy,
tenis, plážový volejbal, párty alebo schladenie v aqua parku – pre každého sa niečo nájde. Páry,
single cestujúci a rodiny tu nájdu najlepšie predpoklady pre vašu klubovú dovolenku.

S TUI MAGIC LIFE
na Vás čaká:

Pláž

n

n
n

n
n
n

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
"Village"

Belek: Hotel sa nachádza
priamo na dlhej piesočnatej
pláži. Je centrálne
umiestnený v letovisku Belek
s mnohými obchodmi. Dĺžka
transferu z letiska ca.
40 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 7
n Vodný svet „Aquapark Pool“,
s toboganmi
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 770
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba „Village“
(DZX1), rozloha ca. 25 m²,
centrálne nastaviteľná klimatizácia, trezor, mini bar, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba „Palace“

n

s výhľadom na more (DZM),
rozloha ca. 28 m², klimatizácia, trezor, mini bar, WiFi, fén,
balkón so sedením
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Obsiahly All inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia Magico
n Špecializované reštaurácie (1x
do týždňa/izba)
n Wunderbar: otvorený 24h
denne
n Vybrané nealkoholické
a národné alkoholické nápoje
n Viaceré bary
ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program,
medzinárodný, 6 x do týždňa
n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 6
n Aerobic area s rozličnými
fitnes kurzami, napr. Zumba,
odbúravanie tuku, Bodywork,
HIIT, Power Aerobic, Aqua
Fitnes, pilates, joga

n
n

Plážový volejbal
Futbal, cyklistika, lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Motorizované vodné športy:
vodné lyže, jazda na banáne
a iné (obmedzené využitie)
n Katamaran, kanoe

RODINA
n Detský a baby bazén
n Medzinárodný program
n Profesionálna starostlivosť
o deti v rôznych vekových
kategóriách
n Detské ihrisko, mini disco
n Teens Time aktivity
n Rodinné aktivity

GOLF
n Golfové ihrisko za poplatok

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické
procedúry

7 nocí / All inclusive, v dvojlôžkovej izbe DZX1, odlet z Viedne

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný program, 6x do týždňa
n Tematické párty, show,
diskotéka
n Živá hudba
n Šípky, boccia

na osobu už od

®

Široká ponuka služieb All
inclusive na vysokej úrovni
Príjemná klubová atmosféra
Početné zábavné a trendové športové možnosti,
a tiež medzinárodné show
a podujatia
Kulinárska rozmanitosť
Vzrušujúce tematické dni
Jedinečná kombinácia
nespočetných dovolenkových nápadov

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,0
8,5
8,2
8,7

9,0
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

780

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: AYT31074

96%

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Turecko | Turecká riviéra

ALI BEY RESORT
Priamo na pláži

Wellness

5
Tobogány

V tomto hoteli si hostia vychutnávajú dovolenku v luxusnej atmosfére. Rezort je zariadený
s orientálnym nádychom a ponúka prvotriedny servis ako aj krásnu záhradu s tropickou zeleňou.

Aquapark s 11 toboganmi

Reštaurácia Ala

Príklad ubytovania dvojlôžková izba
Standard Deluxe s výhľadom do
záhrady

Side-Sorgun: Rezort sa
nachádza priamo pri širokej
piesočnatej pláži v oblasti
Side, len ca. 1 km od centra
mesta.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6, otvorené
podľa sezóny
n Aqua park s 11 toboganmi
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 429
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe
(DZX1), výhľad do záhrady,
rozloha ca. 29-39 m², klimatizácia, trezor, fén, WiFi,
balkón
n Rodinná izba „Duplex Suite“
(FZX1), rozloha ca. 50-60 m²,
mezonet s výhľadom do

Vyhrievaný bazén

n

n

záhrady, klimatizácia, fén, mini
bar, WiFi, balkón
Rodinná suita (FZX2), rozloha
ca. 50-60 m², oddelená
detská izba, klimatizácia, fén,
WiFi, mini bar, balkón
Suita Deluxe (SUX1), ),
rozloha ca. 50-60 m²,
oddelená obývacia miestnosť,
klimatizácia, trezor, fén, WiFi,
balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 3
ŠPORT
Bez poplatku
n Mini futbal, plážový volejbal,
mini golf
Za poplatok
n Tenis
n Fitnes centrum

Pláž

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
Za poplatok
n Vodný skúter, jazda na
banáne, parasailing
WELLNESS
n Fínska sauna, Bio-sauna, parná
sauna, hamam
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže: klasická, masáž nôh,
abhyanga, thajská, hamam,
shiatsu
n Skrášľovacie a kozmetické
centrum: anti-aging, peeling
proti celulitíde, manikúra,
pedikúra
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
RODINA
n Detský bazén: vyhrievaný
n Starostlivosť o deti

n

n

Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Animácie pre mládež

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,8
9,0
9,5
9,6

9,7

Odporúčania

z 10

100%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

7 nocí / All inclusive v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne
na osobu už od

®

990

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: AYT46030

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Turecká riviéra | Turecko

BARUT HEMERA
Priamo na pláži
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Free WiFi

Wellness

Hotel je stálymi hosťami mimoriadne dobre cenený najmä pre kvalitné služby a zdvorilý personál.
Široká ponuka wellness procedúr zabezpečí uvoľnenie a oddych.

Príklad ubytovania - rodinná izba

Reštaurácia Olive Italian

Side: Hotel leží priamo pri
piesočnatej pláži, v mori sa
čiastočne nachádzajú kamenné platne. Side, s početnými
obchodmi, reštauráciami
a barmi je vzdialené ca.
3 km. Spojenie taxi a
miestnymi dolmušmi.
HOTEL
n Možnosť skorého check-in
a neskorého check-out (podľa
dostupnosti)
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6, otvorené
podľa sezóny
n Tobogan
n Plážové uteráky
n Obchodná pasáž, minimarket,
butik, kaderníctvo
n Diskotéka / nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 379
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

Bazén

Relaxačný bazén

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), rozloha ca. 27 m², klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar,
WiFi, župan, fén, balkón
n Dvojlôžková izba Deluxe
(DZX2), výhľad na krajinu,
rozloha ca. 29 m², klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, varná
kanvica, mini bar, WiFi, župan,
fén, balkón
n Rodinná izba (FZX1), rozloha
ca. 36 m², pozostáva z dvoch
miestností opticky oddelených
posuvnými dverami, klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar,
WiFi, župan, fén, balkón
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje

Hemera pláž

n
n
n
n

Zákusky, zmrzlina
Počet reštaurácií: 5
Počet barov: 6
Cukráreň „Hanimelo
Patisserie“

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobik, aqua fitnes, joga
n Plážový volejbal
n tenis
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa „Tuva
SPA Wellness“
n Masáže: klasické, športové,
reflexných bodov, čokoládové,
abhynga, thajské, hamam,
horúcimi kameňmi
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika, manikúra
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINA
n Detský bazén „Children´s
Pool“
n Detské kočíky
n Detské menu, bufet
n Animačný program pre deti
od 4 do 12 rokov
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Animačný program pre mládež

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,3
9,4
8,9
9,0

9,4
z 10

Odporúčania

98%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí / All inclusive, v dvojlôžkovej izbe DZX1, odlet z Viedne
na osobu už od

®

787

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

TUI

UMWELT
CHAMPION

Kód: AYT43026
Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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WHERE MAGIC HAPPENS
Tento klubový rezort leží v nádhernom zálive Sarigerme a je
obzvlášť obľúbený medzi pármi a milovníkmi športu. Môžete sa
tu tešiť na rôznorodé vodné športy či fitnes aktivity. Na večer si
môžete vychutnať špeciality v reštaurácií s terasou a krásnym
výhľadom na more.

Máte otázky k hotelovej značke? Pošlite mi email!
Stephanie Kah, TUI MAGIC LIFE
kah@tui.com
Pláž

Južné Egejské pobrežie | Turecko
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TUI MAGIC LIFE SARIGERME 
All Inclusive

Vodné športy

Fitnes

Tento klub má ideálne predpoklady na fantastickú dovolenku so širokou ponukou All Inclusive. Či už
zábava a adrenalín pri vodných športoch, relax vo wellness alebo romantická večera s výhľadom
na nádhernú zátoku. Tip pre páry a všetkých hľadajúcich oddych.

S TUI MAGIC LIFE
NA VÁS ČAKÁ:

Reštaurácia Sofra

n

n
n

n
n
n

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba na
morskú stranu

Sarigerme: Ideálna poloha
rezortu medzi píniovými
lesmi a pohorím Taurus,
priamo v krásnej zátoke
s nádhernou piesočnatou,
postupne sa zvažujúcou
plážou. Malá dedinka Sarigerme je vzdialená ca. 1 km.
HOTEL
n Skorý check-in, neskorý
check-out (podľa dostupnosti)
n Privítanie hostí
n Záhrada
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n Butik, kaderníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa: za poplatok
n Počet izieb: 253
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX2),
rozloha ca. 22 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,

Široká ponuka služieb All
inclusive na vysokej úrovni
Príjemná klubová atmosféra
Početné zábavné a trendové športové možnosti,
a tiež medzinárodné show
a podujatia
Kulinárska rozmanitosť
Vzrušujúce tematické dni
Jedinečná kombinácia
nespočetných dovolenkových nápadov

Pláž

n

n

centrálne nastavovaná klimatizácia, trezor, mini bar, WiFi,
fén, balkón
Rodinný bungalov (FZX1),
rozloha ca. 50 m², pozostáva
z dvoch izieb prepojených
dverami, klimatizácia, trezor,
WiFi, balkón alebo terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Široká ponuka All inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia „Magico“
n Špecializované reštaurácie (1x
do týždňa/izba)
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 Fitnes centrum
n Aerobic area s rozličnými
fitnes kurzami, napr. zumba,

n
n
n
n

odbúravanie tuku, Bodywork,
HIIT, Power Aerobic, Aqua
Fitnes, pilates, joga
Tenisové kurty: 4
Plážový volejbal
Cyklotúry so sprievodcom
Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Motorizované vodné športy:
vodné lyže, jazda na banáne,
wakeboard a iné

n
n

Živá hudba
Šípky, boccia

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

RODINA
n Detský a baby bazén
n Medzinárodný program
n Profesionálna starostlivosť
o deti v rôznych vekových
kategóriách
n Detské ihrisko, mini disco
n Rodinné aktivity

Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,5
9,2
8,8
9,3

9,5
z 10

Odporúčania

99%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

VÝHODY
n Pre-check-in

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

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer

ZÁBAVA
n Obsiahly medzinárodný
program, 6x do týždňa
n Tematické párty, show,
diskotéka

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

7 nocí / All inclusive v dvojlôžkovej izbe (DZX2), odlet z Viedne
na osobu už od

®

860

Kód: DLM15020

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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HOTEL FUERTE MARBELLA
Priamo na pláži

4

Free WiFi

Obľúbený hotel priamo v srdci mesta Marbella, vzdialený od starého mesta iba pár minút pešo.
Hotel sa nachádza priamo na promenáde a piesočnatej pláži. Výborná kombinácia plážovej
a mestskej dovolenky. Hotel je taktiež dobrým východiskovým bodom na výlety do okolia.

Reštaurácia El Olivo

Bar pri bazéne

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Typ1 s výhľadom na more

Bar Noble

Marbella: Hotel od piesočnatej pláže delí iba promenáda.
V blízkosti sa nachádza
mnoho reštaurácií a butikov,
ideálnych na prechádzku.
Jachtový prístav Puerto
Banús je vzdialený ca.
7 km. Medzi výlety do okolia
patrí návšteva Gibraltáru so
známou opičou skalou, alebo
návšteva starého mesta
Ronda s typickými bielymi
domami.
Dĺžka transferu z letiska ca.
40 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Bazén: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 263
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more Typ 1 (DZM1), klimatizácia, trezor, mini bar: za
poplatok, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Dvojlôžková izba s bočným
výhľadom na more (DZX2),
klimatizácia, trezor, mini bar:
za poplatok, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Jednolôžková izba Typ1
(EZX1), klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén
n Dvojlôžková izba Typ 1
(DZX1), výhľad na mesto, klimatizácia, trezor, mini bar: za
poplatok, WiFi, fén
JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2
ŠPORT
n Fitnes miestnosť

ZÁBAVA
n Zábavný animačný program
n Živá hudba

7 nocí/raňajky, dvojlôžková izba
(DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

RODINA
n Detské menu
n Detský klub / mini klub
INÉ
n Pri autobusovom transfere
nemôže autobus zastaviť
priamo pri hoteli, treba preto
počítať s vyložením a tak isto
s vyzdvihnutím na hlavnej
ceste vzdialenej ca. 250 m od
hotela.

®

850

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: AGP24006

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,2
8,7
8,9
9,0

9,0
z 10

Odporúčania

97%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Costa del Sol | Andalúzia | Španielsko

HOTEL H10 ESTEPONA PALACE
Rodiny

Priamo na pláži

15

4

Free WiFi

Moderne koncipovaný hotel sa vyznačuje jedinečnou architektúrou a leží priamo pri pláži. Veľmi
pekne rozložený bazénový svet s vodopádmi ponúka možnosti na oddych a pokojné chvíle.

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Typ2 s výhľadom na more

Terasa Mediterráneo

PRE RODINY
n
n

n

n
n

Detský bazén
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské animácie, jún september
Detské ihrisko
Mini disco

Reštaurácia Thalassa

Estepona: Centrum starého
mesta sa nachádza asi 2,5 km
od hotela. Najbližšia piesočnatá pláž je vzdialená ca.
500 m. Športový prístav
Estepona je vzdialený len
1,5 km.
HOTEL
n Neskorý check-out (podľa
dostupnosti)
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 237
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Rodinná izba s výhľadom na
more (FZM1), rozloha ca.
40 m², klimatizácia, trezor: za
poplatok, mini bar: za poplatok, WiFi, fén, balkón alebo
terasa

n

n

n

Dvojlôžková izba s výhľadom
na more Typ 1 (DZM1), klimatizácia, trezor: za poplatok,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
Dvojlôžková izba Typ 1
(DZX1), klimatizácia, trezor: za
poplatok, mini bar: za poplatok, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, plná penzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: denne 10:30
-12:00
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4
ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Paddle tenis

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Despacio Spa Center“
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show
n Živá hudba
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

818

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: AGP25003

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,5
8,7
8,2
7,7

8,1
z 10

87%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 
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PRE MALÝCH TO NAJVÄČŠIE
Hotel, ktorý svojim zariadením spĺňa nároky malých aj veľkých.
Rozľahlý rezort pozostáva z piatich rôznych častí. Okrem iného
sa môžete vyblázniť v „Splash“ parku s toboganmi a rôznymi
detskými atrakciami. K oddychu tiež slúži fantastický „Chill out“
bazén pre rodiny ako aj výborné spa centrum.

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail!
Eva Kirschstein, best FAMILY
kirschstein@tui.com

Malorka – východné pobrežie | Baleárske ostrovy | Španielsko

BEST FAMILY CALA MANDIA
Rodiny

17

4

All Inclusive

Veľký a moderný hotelový komplex s piatimi rôznymi bazénovými časťami ponúka pestrý program
pre celú rodinu. Nemecky hovoriaci školení animátori „FAMILY Guides“ sa postarajú o zábavu detí.
Tí, ktorí hľadajú pokoj ho zaručene nájdu vo vyhradenej časti iba pre dospelých od 16 rokov.

Pri best FAMILY
na Vás čaká:

Americké bistro

Starostlivosť o deti,
nemecky hovoriaci personál vyškolený cez TUI:
Minis 3-6 a 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
n

Príklad ubytovania

Cala Mandia: Hotel leží vo
vyvýšenej polohe ponad
zátokou Cala Mandia. Vzdialenosť k pláži je ca. 100-600 m
v závislosti od polohy ubytovania. V okolí sa nachádzajú
obchody, bary a reštaurácie.
Najbližšie mestečko Porto
Cristo ca. 4 km. Dĺžka transferu z letiska ca. 90-120 minút.
HOTEL
n Vyhradená časť iba pre
dospelých
n Záhrada
n Počet bazénov: 8
n Markízy proti slnku
n Vnútorný bazén: vyhrievaný,
podľa sezóny
n Vodný park „Splash Park
Area C“
n Bazén pre dospelých „South
Area A“
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 514
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Apartmán „Classic A“ (APX1),
rozloha ca. 42 m², spálňa,
samostatná kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, WiFi, balkón
n Rodinná suite (FZX1), rozloha
ca. 42 m², spálňa, samostatná
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, fén, WiFi,
balkón alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: 10:30-11:30
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga
n Horské bicykle

Vodný park

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
GOLF
n Golfové ihrisko: za poplatok
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Prestige Spa Mallorca“
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
RODINA
n Detský bazén „Kinder und
BabyPool Area C“
n Služby opatrovania detí
n Detské animácie, v závislosti
od sezóny
n Mini disco
INÉ
n „Surf Restaurant & Pool Bar“,
„Restaurant Flower Power &
Pool Bar“ a „SOUTH Lounge
and Restaurant“ sú cez deň

n

využívané ako bar, večer ako
reštaurácia
All Inclusive služby končia
v deň odchodu o 18:00

VÝHODY
n Pri rezervácií izby Superior
Family Suite (FZX2 a FZX3)
Insotel Baby Service bez
poplatku
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI privátny transfer
n Prenájom auta od TUI Cars
7 nocí/All inclusive, v apartmáne
(APX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

829

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: PMI60001

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,8
8,3
8,2
8,2

8,0
z 10

88%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

18

Španielsko | Baleárske ostrovy | Malorka – Južné pobrežie

RIU BRAVO
All Inclusive

4

Free WiFi

Wellness

Moderný dizajn a výnimočný servis pre aktívnych ľudí a milovníkov wellnessu! Kvalitne zariadené
wellness centrum s parnou saunou a vírivkou, ako aj početné voľnočasové a zábavné aktivity robia
dovolenku v tomto rezorte niečím výnimočným.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:
n

n
n
n
n

n

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Typ2

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

Reštaurácia Olé

Playa de Palma: Obľúbená,
kilometer dlhá Playa de
Palma je od hotela vzdialená
len 200 m. V okolí hotela sa
nachádzajú bohaté možnosti
na zábavu. Dĺžka transferu
z letiska ca. 20 minút.
HOTEL
n Turistická daň sa hradí na
mieste
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3, otvorené
podľa sezóny
n Vírivka
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 442
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ 1
(DZX1), rozloha ca. 24-28 m²,
klimatizácia, trezor: za poplatok/pri All inclusive v cene,
chladnička, WiFi, fén, balkón

n

n

n

Dvojlôžková izba Typ 2
(DZX2), rozloha ca. 32-35 m²,
klimatizácia, trezor: za poplatok/pri All inclusive v cene,
chladnička, WiFi, fén, balkón
Rodinná izba Typ 1 (FZX1),
rozloha ca. 43 m², pozostáva
z dvoch izieb opticky predelených posuvnými dverami,
klimatizácia, trezor: za poplatok/pri All inclusive v cene,
chladnička, WiFi, fén, balkón
Junior suite Typ 1 (JSX1),
rozloha ca. 40 m², obývacia
miestnosť, klimatizácia, trezor:
za poplatok/pri All inclusive
v cene, chladnička, WiFi, fén,
balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n All Inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Mini golf, jazdenie na koni
n Cyklistika
n Tenis
WELLNESS
n Parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od
18 rokov
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne už
od

®

927

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: PMI43064

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,1
8,6
9,2
9,2

8,8
z 10

Odporúčania

ZÁBAVA
n Show
n Živá hudba
VÝHODY
n Vianočná galavečera 24.12. pri
polpenzii a AI v cene
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

96%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Ibiza | Baleárske ostrovy | Španielsko

GRAND PALLADIUM PALACE IBIZA
RESORT & SPA 5
Rodiny

Priamo na pláži

All Inclusive

GRAND PALLADIUM WHITE ISLAND
RESORT & SPA 5
Rodiny

Rezort je postavený v harmónií s krajinou, do ktorej bol zasadený.
Vyznačuje sa wellness centrom ZENTROPIA, ktoré je najrozsiahlejšie na
Ibize. V tejto oáze pokoja môžete zabudnúť na všedné dni a načerpať
novú silu!

Bazén

Priamo na pláži

All Inclusive

Moderný hotel z hotelovej siete Palladium je postavený v stredomorskom štýle bungalovov. Vďaka bohatej gastronomickej ponuke a aktivitám v rezorte nie je nič v ceste k vašej rodinnej dovolenke.

Infinity bazén

Detský bazén

Detský bazén

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.
Príklad ubytovania - dvojlôžková izba

Playa d´en Bossa: Priamo
na najpokojnejšom časti
pláže Playa d´en Bossa.
Areál o rozlohe 90000 m²
je zasadený do prírodnej
rezervácie. V oblasti je nutné
počítať s hlukom lietadiel
z neďalekého letiska. Dĺžka
transferu z letiska ca. 20
minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 411
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba typ 1 (DZX1),
rozloha ca. 33 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

Kód: IBZ22025

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3
WELLNESS
n Wellness centrum / Spa, sauny: 3
RODINA
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, od 4
rokov
n Detské animácie
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Privátny transfer
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DXZ1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1092

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených
dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu
hotela.

19

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: IBZ22055

Príklad ubytovania

Playa d´en Bossa: Leží
priamo na jednej z najznámejších a najkrajších
pláží Ibizy. V oblasti je nutné
počítať s hlukom lietadiel
z neďalekého letiska. Mesto
Ibiza je vzdialené ca. 5 km.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 430
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), rozloha ca. 23 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Dvojlôžková izba Deluxe
(DZX3), rozloha ca. 40 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, 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: 5
n Počet barov: 1
ŠPORT
Bez poplatku
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika
RODINA
n Detský bazén
n Detské animácie
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Privátny transfer
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DXZ1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1129

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených
dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu
hotela.

20

Španielsko | Baleárske ostrovy | Ibiza

Príklad ubytovania, - dvojlôžková izba

Bazén

Hlavná reštaurácia

Playa d‘en Bossa

Ibiza | Baleárske ostrovy | Španielsko

CLUB BAHAMAS HOTEL
Páry

Priamo na pláži

21

4

All Inclusive

Tento hotel len pre dospelých je ideálnou destináciou pre všetkých, ktorí hľadajú zmenu. Bohatý
program pre zábavu a more priamo pred dverami, sú garanciou nádherných dovolenkových dní.

Špecializovaná reštaurácia

Hlavná reštaurácia

Playa d´en Bossa: Leží
priamo na krásnej dlhej pláži
Playa d´en Bossa, približne
5 km od mesta Ibiza. Početné bary, diskotéky, reštaurácie a obchody nájdete
v blízkosti hotela. V oblasti
je nutné počítať s hlukom
lietadiel z neďalekého letiska.
Dĺžka transferu z letiska ca.
10 minút.
HOTEL
n Hotel len pre dospelých (od
16 rokov)
n Záhrada, slnečná terasa
n Vonkajší bazén
n Vírivka
n Plážové uteráky
n Lekárska služba
n Mini market
n WiFi: v celom hoteli, internetový terminál
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 530
n Národná kategória: 3
hviezdičky

Vonkajší bar pri bazéne

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre dve dospelé osoby (DZX1), rozloha ca.
21 m², posledná čiastočná
rekonštrukcia 2016, klimatizácia, trezor: za poplatok, mini
bar: za poplatok, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba pre tri dospelé osoby (DZX2), rozloha ca.
27 m², posledná čiastočná
rekonštrukcia 2016, klimatizácia, trezor: za poplatok, mini
bar: za poplatok, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: 10:00-12:00
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2
n Starlightbar
ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
n Fínska, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show
n Živá hudba
n Karaoke
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izba (DXZ1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

778

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: IBZ22050

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,4
8,5
7,4
7,5

7,7
z 10

86%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 
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RIU LA MOLA
Rodiny

Priamo na pláži

4
Free WiFi

Užite si pokojnú polohu priamo na pláži. Moderný a dizajnovo orientovaný hotel ponúka širokú
škálu športových či zábavných aktivít a je fantastickým východiskovým bodom na preskúmanie
ostrova na bicykli či mopede.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:
n

n
n
n
n

n

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Typ1 s výhľadom na more

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

Playa Mitjorn: Hotel leží
priamo na postupne sa zvažujúcej, piesočnatej pláži,
ktorá je miestami pokrytá
skalami. Supermarket je
vzdialený ca. 500 m. Vzdialenosť do mesta Es Pujols je
ca. 12 km a do prístavu La
Savina ca. 15 km. Dĺžka
transferu z prístavu La
Savina ca. 20-25 minút.
HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Vírivka
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 345, počet
bungalovov: 66
n Národná kategória: 4 hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba typ 1 (DZX1),
rozloha ca. 24 m², klimatizácia, fén, trezor, mini bar za
poplatok, WiFi, balkón alebo
terasa

PRE RODINY
n
n
n

n
n

n

n

n

Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM1), rozloha ca.
24 m², klimatizácia, fén,
trezor, mini bar za poplatok,
WiFi, balkón alebo terasa
Bungalov typ 1 (BUX1),
rozloha ca. 42 m², samostatná
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, fén,
trezor, mini bar za poplatok,
WiFi, balkón alebo terasa
Jednolôžková izba typ 1
(EZX1), rozloha ca. 21 m²,
klimatizácia, fén, trezor, mini
bar za poplatok, WiFi, balkón

WELLNESS
n Vírivka, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

727

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: FXX10001

Detský bazén
Vysoké detské stoličky
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské animácie
Detské ihrisko

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,5
9,3
8,9
9,2

9,0
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n

Prenájom auta od TUI CARS

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Plážový volejbal, mini golf
Za poplatok
n Bicykle

96%

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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INSOTEL HOTEL FORMENTERA PLAYA
Priamo na pláži

All Inclusive

23

4

Vodné športy

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.

Playa Migjorn

Hlavný bazén

South Beach Reštaurácia

Playa Mitjorn: Hotel leží
priamo na krásnej, čiastočne
skalnatej prírodnej pláži Mitjorn. San Fernando je vzdialené ca. 3 km. Autobusová
zastávka sa nachádza priamo
pri hoteli. Dĺžka transferu
z prístavu La Savina ca. 1520 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3, otvorené
podľa sezóny
n Vírivka pri vnútornom bazéne
n Plážové uteráky
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 229, počet
štúdií: 104
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba „Lux Double“
(DZX2), rozloha ca. 25 m²,

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Lux Superior s výhľadom na more

Hlavný bazén

n

n

n

n

klimatizácia, trezor za poplatok, WiFi, fén, balkón
Dvojlôžková izba Typ 3
(DZX3), bočný výhľad na
more, rozloha ca. 25 m², klimatizácia, trezor za poplatok,
WiFi, fén, balkón
Dvojlôžková izba „Lux Superior
Double“ (DZM1), priamy
výhľad na more, rozloha ca.
25 m², klimatizácia, trezor za
poplatok, mini bar za poplatok, WiFi, fén, balkón
Štúdio (STX1), výhľad do
záhrady, rozloha ca. 18 - 25 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, trezor za
poplatok, kuchynský kútik,
chladnička, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť voľby
medzi obedom a večerou
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje

n
n
n

Neskoré raňajky
Počet reštaurácií: 2
Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga
n Horské bicykle
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing
n Škola plachtenia, kajak,
katamaran
n PADI potápačská škola
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

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

RODINA
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub pre
deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie

Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

VÝHODY
n Pri rezervácií izby Lux Superior
Double (DZM1) na privítanie
ovocný kôš a sekt

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX2), odlet z Viedne na
osobu už od

®

810

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: FXX10005

Odporúčania

8,8
8,5
8,3
8,5

8,4
z 10

94%
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HOTEL H10 TENERIFE PLAYA
Priamo na pláži

All Inclusive

4

Free WiFi

Tento tradičný hotel s medzinárodnou atmosférou je umiestnený priamo v srdci mesta Puerto
de la Cruz. Hotel leží priamo na pobrežnej promenáde, v blízkosti prírodného kúpaliska s morskou
vodou Lago Martiánez. Početné reštaurácie a bary sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti.

Bazén

Príklad ubytovania - Junior suite
Priviledge

Príklad ubytovania - dvojlôžková
izba s balkónom

Bar a reštaurácia El Lagar

Puerto de la Cruz: Hotel
leží priamo na promenáde,
ktorá vedie čiastočne popri
mori až do starého mesta.
Prírodné morské kúpalisko
Lago Martianez sa nachádza
priamo oproti hotelu. Rôzne
obchody reštaurácie, bary
a nočné kluby sa nachádzajú
v blízkosti hotela.
Dĺžka transferu z letiska: ca.
1 hodina a 20 minút.
HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli zdarma
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 324
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba bez balkónu
(DZX1), výhľad do záhrady
alebo na bazén, rozloha ca.

n

n

n

n

18 m², individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor za
poplatok, mini bar za poplatok, WiFi, fén
Junior suite (JSX1), rozloha
ca. 32 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor za poplatok,
mini bar za poplatok, WiFi,
fén, balkón
Junior suite Privilege (JSX2),
ca. 32 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor za poplatok,
mini bar za poplatok, WiFi,
fén, župan, balkón
Dvojlôžková izba s výhľadom
na more a balkónom (DZM1),
rozloha ca. 22 m², individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor za poplatok,
WiFi, roomservice za poplatok,
fén, balkón alebo terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané lokálne
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: 10:00 –
12:00
n Hlavná reštaurácia
n Počet barov: 2
ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Lukostreľba
WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Masáže
ZÁBAVA
n Animačný program
n Show
n Živá kapela/hudba
RODINA
n Detský bazén „Piscina Infantil“:
vyhrievaný
n Detské vysoké stoličky

VÝHODY:
n Privilege izby (DZX3 a JSX2)
so špeciálnym servisom
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

620

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: TFS11011

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,8
8,1
7,6
7,7

8,0
z 10

89%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017.
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HOTEL H10 COSTA
ADEJE PALACE 4
Rodiny

All Inclusive

BEST
JACARANDA

Wellness

All Inclusive

Hotel sa nachádza priamo na promenáde s krásnym výhľadom na pláž
a Atlantik. Hotel zaujme priestrannou pekne vysadenou záhradou,
vlastným Spa a reštauráciou s mnohými pochúťkami.

4

Free WiFi

Hotel je zasadený do príjemnej tropickej záhrady. Rozľahlé bazény na
dvoch úrovniach sú prepojené pôsobivým vodopádom! Garancia
vzrušujúcich dovolenkových dní.

Bar Coco Loco

Príklad ubytovania FZX1 - rodinná
izba Superior

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: TFS31017

Príklad ubytovania - rodinná izba Typ1

Costa Adeje: Priamo na
promenáde a pri pláži.
HOTEL
n Počet bazénov: 5
n WiFi: na recepcii/v lobby
n Počet izieb: 467
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), bočný výhľad na
more, rozloha ca. 29 m², klimatizácia, fén, balkón alebo
terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, All inclusive
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Spa „Despacio Spa Center“:
od 16 rokov
RODINY
n Detský bazén „Piscina de niňos“
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

803

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,4
8,2
7,9
8,1

8,0
z 10

87%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: TFS31036

Bazén

Costa Adeje: Vzdialenosť
ku krásnej piesočnatej pláži
„Playa Fanabe“ a promenáde
ca. 400 m. Obchody a zábavné podniky v blízkosti
hotela.
HOTEL
n Počet bazénov: 3
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 563
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior
Standard (DZX2), klimatizácia,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
n Možnosť ubytovania v ďalších
typoch izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov:3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
n Fitnes miestnosť
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX2), odlet z Viedne na
osobu už od

®

679

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

7,8
6,7
6,9
7,0

6,7
z 10

65%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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CLUBHOTEL RIU BUENA VISTA
Rodiny

4

All Inclusive

S rozmanitou zábavnou a športovou ponukou, pestrou kuchyňou a priestranne zariadenými
rodinnými izbami je tento hotel ideálny pre rodiny a mladých ľudí.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:
n

n
n
n
n

n

Príklad ubytovania DZX1 - dvojlôžková
izba Typ1

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku ktorú si plne
užijete

Playa Paraiso: nádherná
vyvýšená poloha, priamo
na promenáde, vzdialenosť
k malej zátoke na kúpanie
ca. 200 m. Niekoľko možností nákupov vo vzdialenosti ca. 500 m. Dĺžka transferu
z letiska ca. 40 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Minimarket, butik
n Internet: WiFi na recepcii,
v loby, za poplatok
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 509, vilky 27,
bungalovy 5
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Bungalov s výhľadom na more
typ 1 (BUM1), rozloha ca.
110 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou, 2 kúpeľne,
klimatizácia, fén, chladnička,
trezor, terasa s ležadlami

PRE RODINY
n
n

n
n

n

n

n

n

n

Bungalov s výhľadom na more
typ 2 (BUM2), rozloha ca.
150 m², samostatná obývacia
izba a spálňa, 2 kúpeľne, klimatizácia, fén, trezor, chladnička, terasa s ležadlami
Dvojlôžková izba typ 1 (DZX1),
v hlavnej budove, rozloha ca.
35 m², klimatizácia, fén,
trezor, chladnička, balkón
Rodinná izba s výhľadom na
more typ 1 (FZM1), v hlavnej
budove, rozloha ca. 75 m²,
samostatná obývacia izba
kombinovaná so spálňou, klimatizácia, fén, trezor, chladnička, balkón alebo terasa
Rodinná izba typ 1 (FZX1),
v hlavnej budove, rozloha ca.
75 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
fén, trezor, chladnička, balkón
alebo terasa
Suite s výhľadom na more
(SUM1), rozloha ca. 90 m²,
samostatná obývacia izba,
spálňa, 2 kúpeľne, klimatizácia,
fén, trezor, chladnička, balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Predĺžené raňajky: 10:30 –
12:00
n 2 reštaurácie
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Tenis: 1 kurt
Bez poplatku
n Fitnes
n Aerobik, aqua fitnes, bodywork, strečing
WELLNESS
Za poplatok
n Masáže
ZÁBAVA
n Animačný program
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba
n Kreatívne kurzy

VÝHODY:
n Hotelový autobus medzi hotelom a Playa de las Americas
a Costa Adeje
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
n

Detský bazén: vyhrievaný
Detský klub / mini klub,
denne, pre deti od 4 do 12
rokov
Animačný program pre deti
Detské ihrisko

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

9,0
7,8
7,0
8,0

7,8
z 10

84%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne,
na osobu už od

®

795

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: TFS34020
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PRINCESA YAIZA SUITE
HOTEL RESORT 5
Priamo na pláži

Free WiFi

Wellness

Výnimočné zážitky čakajú na našich hostí v tomto elegantnom hoteli s koloniálnou architektúrou.
Terapeutické účinky mora využívané v Thalasso Spa centre napomáhajú obnove tela a mysle.
Hotel ponúka viacero reštaurácií pre kulinárske potešenie.

Príklad ubytovania DZM - dvojlôžková
izba Relax s výhľadom na more

Isla de Lobos

Thalasso vnútorný bazén

Playa Blanca: Hotel je od pláže
„Playa Dorada“ oddelený len
pešou promenádou. Centrum
mesta s jachtový prístav
„Marina Rubicón“ sú vzdialené
ca. 500 m
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Bazénový svet
n Vnútorný bazén v Thalasso Spa
s morskou vodou, vyhrievaný
na ca 34°C
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v celom areáli bez
poplatku
n Povinnosť predložiť kreditnú
kartu pri ubytovaní
n Počet izieb: 385
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior
(DZX1), v hlavnej budove,

n

n

n

výhľad do záhrady alebo na
bazén, rozloha ca. 43 m², klimatizácia, fén, trezor, WiFi,
balkón alebo terasa
Junior suite s výhľadom na
more (JSM1), rozloha ca.
45 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Suite (SUX1), rozloha ca.
65 m², oddelená obývacia izba
a spálňa, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
Možnosť ubytovania v ďalších
typoch izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, polpenzia
plus
n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 5
n Kaviareň „La Gelateria“
ŠPORT
n Fitnes centrum
n Fitnes kurzy (napr. Pilates,
joga)
n Tenis: 2 kurty, bez poplatku

Za poplatok
n Osvetlenie tenisových kurtov
n Požičovňa bicyklov

VÝHODY:
n Na privítanie voda a čokoláda
n Honeymoon Specials ponuky

WELLNESS
n Sauna
Za poplatok
n Wellness centrum/Spa
„Thalasso Spa Princesa Yaiza“
od 16 rokov
n Masáže
n Fínska sauna, hamam
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

ZÁBAVA
n Animačný program pre
dospelých
n Športový a fitnes animačný
program
RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný
n Bazén pre bábätká
n Animačný program pre mládež
n Detský klub/mini klub (3-12
rokov)
n Teen klub (13-16 rokov)

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,1
8,9
9,2
9,3

9,0
z 10

Odporúčania

95%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

1020

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: ACE23022

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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HOTEL H10 OCEAN DREAMS
Páry

4

Free WiFi

Rodiny

Tento hotel vyhradený len pre dospelých vás presvedčí komfortom
a vynikajúcimi službami. Oslaďte si dovolenku romantickou večerou vo
dvojici alebo si oddýchnite pri masáži vo wellness centre.

4

H10 OCEAN SUITES
All Inclusive

Free WiFi

Vodnú zábavu a dovolenkových priateľov si určite nájdete v tomto
hoteli. Či už na pláži, alebo pri početných bazénoch, každý si nájde svoje
ochladenie a zábavu. All Inclusive ponuka je čerešničkou každej rodinnej
dovolenky!

Detský bazén

Reštaurácia Citrus

Hlavná reštaurácia

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: FUE24030

Príklad ubytovania - výhľad na bazén

Corralejo: Neďaleko peknej
pláže v Corralejo a v blízkosti
piesočných dún prírodného
parku, avšak stále v centre.
Piesočnatá pláž je vzdialený
ca 300 m. Najbližšie obchody
a zábavné podniky v pešej
dostupnosti od hotela.
HOTEL
n Minimálny vek: 18 rokov
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 94
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),
rozloha ca. 30-40 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, raňajky
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

ŠPORT
Za poplatok
n Fitnes miestnosť
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

861

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených
dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu
hotela.

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.
Príklad ubytovania - Junior suite s výhľadom na bazén

Corralejo: Neďaleko peknej
pláže v Corralejo a v blízkosti
piesočných dún prírodného
parku, avšak stále v centre.
Piesočnatá pláž je vzdialená
ca. 300 m. Najbližšie obchody
a zábavné podniky v pešej
dostupnosti od hotela.
HOTEL
n Počet bazénov: 2
n Morská voda
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 200
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Junior Suite Standard (JSX1),
rozloha ca. 40 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

Kód: FUE24010

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2
RODINY
n Detský klub / mini klub pre deti
od 4 do 12 rokov
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (JSX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

798

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených
dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu
hotela.
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BARCELO CORRALEJO SANDS
Rodiny

All Inclusive
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4

Dizajn & Štýl

Tento v septembri 2016 otvorený hotel Vás prekvapí svojou modernou a štýlovou architektúrou.
Rozsiahla ponuka zábavného a animačného programu poteší malých aj veľkých!

Príklad ubytovania - Deluxe izba s
jacuzzi

PRE RODINY
n
n
n

Detský klub / mini klub
Detský animačný program
Detské ihrisko

Bazén

Corralejo: Vďaka centrálnej polohe je všetko
v pešej dostupnosti. K pláži
v Corralejo je to ca 250 m,
centrum mesta ca 200 m.
Obchody a zábavné podniky
sa nachádzajú priamo v okolí
hotela. Transfer z letiska ca
40 min.
HOTEL
n Otvorenie hotela: 2016
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky: za kauciu
n WiFi: v celom hoteli bez
poplatku
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 156
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),
v priľahlej budove, rozloha ca.
25 m², individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor: za
poplatok, WiFi, fén, balkón

n

n

n

alebo terasa
Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2),
výhľad na ulicu alebo do
záhrady, rozloha ca. 33 m²,
individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor: za poplatok,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Dvojlôžková izba Deluxe s
Jacuzzi (DZX3), výhľad na
ulicu, rozloha ca. 33 m², individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor: za poplatok,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
s vírivkou
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

Bar pri bazéne

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

826

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: FUE24070

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,7
8,9
8,9
8,9

8,6
z 10

96%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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HOTEL RIU PALACE OASIS
All Inclusive

Free WiFi

r

Wellness

Tento tradičný hotel je zasadený do peknej záhrady s jacuzzi, ležiacej priamo na piesočnatej pláži.
V tieni nespočetného množstva paliem Vás rozmazná 24hodinovou ponukou All Inclusive.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:
n

n
n
n
n

n

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Typ1

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

Reštaurácia Krystal s Fusion Food

Maspalomas: Na belasej
6 km dlhej pláži z piesočných
dún v blízkosti majáku „El
Faro“. Prístup na pláž
priamo cez záhradnú bránu.
Možnosti na nakupovanie ca
50 m od hotela. Do centra
Playa del Ingles ca.
5 km. Najbližšia autobusová
zastávka vzdialená ca. 200 m.
Transfer z letiska: ca. 40
minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Minimarket, butik, klenotníctvo, kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli bez
poplatku
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 332
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),

n

n

n

rozloha ca. 25 m², klimatizácia, trezor, chladnička , WiFi,
fén, balkón alebo terasa
Jednolôžková izba Typ1
(EZL1), výhľad na krajinu,
rozloha ca. 21 m², klimatizácia, chladnička , WiFi, fén,
balkón alebo terasa
Suite Typ1 s výhľadom na
more (SUM1), rozloha ca.
50 m², oddelená obývacia
miestnosť, mezonet, klimatizácia, trezor, chladnička, WiFi,
fén, balkón
Možnosť ubytovania v ďalších
typoch izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: 10:30 -12:00
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku

Fitnes miestnosť
Mini futbal, paddle tenis
Za poplatok
n Tenisové vybavenie
n
n

GOLF
Za poplatok, iní dodávatelia
n 18 jamkové ihrisko
WELLNESS
n Vírivka: vo wellness
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show
n Živá kapela/hudba
RODINY
n Detský bazén
n Detské animácie pre deti od 4
do 12 rokov
n Detské ihrisko

VÝHODY
n Vianočná a Silvestrovská galavečera v cene
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,4
8,7
7,7
8,4

8,7
z 10

Odporúčania

92%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

985

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: LPA41007

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Gran Canaria | Kanárske ostrovy | Španielsko

RIU PALACE MELONERAS
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5

Free WiFi
Zrenovovaný rezort sa vyznačuje veľkou záhradou a nádherným výhľadom na more. Gurmáni si
bezpochyby prídu na svoje v reštaurácií „Krystal“, ktorá ponúka Fusion Food. Vychutnať si môžete vychutnať v pokojnú atmosféru v kvalitnom wellness centre.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:

Príklad ubytovania DZX2 - dvojlôžková
izba Typ2

n

n
n
n
n

n

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

Bazén len pre dospelých

Maspalomas: Nachádza sa
v dovolenkovom letovisku
„Costa Meloneras“, priamo
na promenáde pri mori.
K dlhej pláži z pieskových
dún je to po promenáde ca
800 m. Maják „El Faro“ je
vzdialený ca. 600 m. V blízkosti hotela, ca 200 m,
nájdete nákupné centrum.
Autobusová zastávka je
vzdialená len 50 m. Transfer
z letiska: ca. 40 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli bez
poplatku
n Počet izieb: 515
n Národná kategória: 5
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),
rozloha ca. 32 m², v hlavnej
budove, klimatizácia, WiFi, fén,
balkón alebo terasa

n

n

n

n

n

n

n

Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2),
rozloha ca. 32 m², bočný
výhľad na more, klimatizácia,
trezor: za poplatok, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
Dvojlôžková izba Typ3 (DZX3),
rozloha ca. 39 m², klimatizácia,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Dvojlôžková izba Typ4 (DZX4),
rozloha ca. 37 m², s výhľadom
do záhrady, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
Dvojlôžková izba s výhľadom
na more Typ1 (DZM1), vo
vedľajšej budove, rozloha ca.
32 m², klimatizácia, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
Jednolôžková izba Typ1
(EZX1), rozloha ca. 26 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
Junior suite s výhľadom na
more (JSM1), rozloha ca.
46 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Suite s výhľadom na more
(SUM1), rozloha ca. 60 m²,

n

klimatizácia, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
Viaclôžková izba Typ (JSM1),
rozloha ca. 62 m², vo vedľajšej budove, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Fitnes miestnosť
WELLNESS
n Vírivka: vo vnútornom
wellness
Za poplatok (služby iných
dodávateľov)
n Wellness centrum / Spa
RODINY
n Detský bazén
VÝHODY
n Uvítací balíček na izbe

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Skoré ubytovanie podľa dostupnosti alebo pozvanie
k raňajkám pre vybrané
termíny
n Neskoršie odovzdanie izieb
o 14:00 (pre izby DZX1
a DZX2 na vybrané termíny)
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,4
9,2
9,3
9,5

9,3
z 10

Odporúčania

98%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1027

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

TUI

UMWELT
CHAMPION

Kód: LPA41020

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Portugalsko | Madeira

Príklad ubytovania - štúdio Premium s výhľadom na more

Praia Formosa

Bazén

Madeira | Portugalsko

PESTANA OCEAN BAY
ALL INCLUSIVE RESORT

33

4

All Inclusive
Tento All Inclusive rezort hotelovej siete Pestana, je ideálnou destináciou na krásne strávené
chvíle s rodinou. Pre milovníkov pláží je k dispozícií priamy prístup k vulkanickej pláži Formosa.
Oddych nájdete pri peknom bazéne s výhľadom na oceán.

Arlequim reštaurácia

Príklad ubytovania - štúdio Superior s
výhľadom na more

Funchal: Priamo pri mori
v zálive Praia Formosa,
s nádherným výhľadom
na pobrežie Cabo Girao.
Promenáda pred hotelom je
vhodná na krátke prechádzky. Centrum mesta Funchal je
vzdialené ca. 5 km. Zastávka
autobusu sa nachádza v blízkosti hotela.

Príklad ubytovania - apartmán s
výhľadom na more

n

n

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Vírivka
n Plážové uteráky
n WiFi: na recepcii a v loby
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 217
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Apartmán s výhľadom na
more (APM1), rozloha ca.

n

31 m², trezor: za poplatok,
kuchynka, chladnička, súprava
na prípravu kávy a čaju, WiFi,
fén, balkón
Štúdio s výhľadom na more
(STM1), rozloha ca. 26 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, trezor: za poplatok,
kuchynka, chladnička, súprava
na prípravu kávy a čaju, WiFi,
fén, balkón
Štúdio s výhľadom do záhrady
(STX1), rozloha ca. 26 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, trezor: za poplatok,
kuchynka, chladnička, súprava
na prípravu kávy a čaju, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

7 nocí/All Inclusive, v štúdiu
(STX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / SPA
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá kapela/hudba
RODINA
n Integrovaný detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detské ihrisko
VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

®

920

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: FNC11028

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,4
7,5
8,0
8,2

7,8
z 10

91%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 
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Portugalsko | Algarve

CLUBHOTEL RIU GUARANA
Rodiny

All Inclusive

4

Wellness

V ležérnej atmosfére klubového hotela si príde na svoje celá rodina: Deti sa vedia zabaviť
v medzinárodnom detskom klube, dospelí si môžu vychutnať širokú ponuku zábavných
a kreatívnych aktivít podľa svojich záujmov.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:
n

n
n
n
n

n

Príklad ubytovania - Junior suite Typ1

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

PRE RODINY
n
n
n

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov,
v závislosti od sezóny

WhirlBazén

Praia de Falesia: Priamo
na 5,5 km dlhej piesočnatej
pláži s výhľadom na útesy.
Tie sú dostupné po schodoch, pešou chôdzou ca.
10-15minút. V pešej dostupnosti sa nachádza aj rybárska dedina Olhos d´Agua.
Mesto Albufeira je vzdialené
ca. 8 km. Vzdialenosť od
letiska Faro ca. 35 km.
HOTEL
n Slnečná terasa
n Bazény: 3
n Vírivka
n Plážové uteráky
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 500
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba typ 1 (DZX1),
rozloha ca. 21 m², klimatizácia, trezor, chladnička, WiFi, za
poplatok, fén, balkón

n

n

n

n

Dvojlôžková izba typ 2 (DZX2),
rozloha ca. 25 m², klimatizácia, trezor, chladnička, WiFi, za
poplatok, fén, balkón
Junior suita typ 1 (JSX1),
rozloha ca. 31 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, trezor, chladnička,
WiFi, za poplatok, fén, balkón
alebo terasa
Suita typ 1 (SUX1), rozloha
ca. 41 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, trezor, chladnička,
WiFi, za poplatok, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Zákusky, pečivo
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
ŠPORT
Bez poplatku
n Aerobic, aqa aerobic, strečing,

n
n

posilovanie
Plážový volejbal
Tenis

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / SPA
n Masáže: klasická, športová,
masáž nôh, a iné
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika, manikúra, pedikúra

7 nocí/All Inclusive, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne,
na osobu už od

®

891

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: FAO21010

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,4
8,6
8,9
8,5

8,8
z 10

Odporúčania

94%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Živá kapela/hudba
n Kreatívne kurzy
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Protaras | Cyprus

SUNRISE BEACH

r

Rodiny
Obľúbený hotel leží na jednej z najkrajších piesočnatých pláží ostrova s priateľským personálom,
moderným zariadením, neustále sa vylepšujúcimi službami – takto sa menia zákazníci na verných
zákazníkov.

Plážový bar

PRE RODINY
n
n
n

n
n
n

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Detský klub/mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov,
v závislosti od sezóny
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Bar pri bazéne

Protaras: Hotel leží priamo
na peknej piesočnatej pláži
známej aj ako pláž figovníkov. Letovisko Ayia Napa je
vzdialené ca. 12 km,
Paralimni ca. 7 km.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Vírivka
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n WiFi
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 235
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na krajinu (DZX1), rozloha ca.
23 m², klimatizácia, trezor,
súprava na prípravu kávy
a čaju, mini bar: za poplatok,
fén, WiFi, balkón
n Dvojlôžková izba s bočným
výhľadom na more (DZX2),
rozloha ca. 23 m², klimatizá-

n

n

n

cia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, fén, WiFi, balkón
Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZX1), rozloha ca.
23 m², klimatizácia, trezor,
súprava na prípravu kávy
a čaju, mini bar: za poplatok,
fén, WiFi, balkón
Rodinná izba s bočným
výhľadom na more (FZX1),
rozloha ca. 35 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, fén, WiFi, balkón
Junior suita „Panorama“
s výhľadom na more (DZX1),
rozloha ca. 23 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, fén, župan, WiFi,
balkón

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

Tematický bar

n
n

Počet reštaurácií: 5
Počet barov: 4

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes
n Volejbal
Za poplatok
n Squash
n Tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Vodné lyže, skútre, parasailing,
jazda na banáne, vodné
bicykle

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba
n Tematické večery
VÝHODY
n Pri pobyte nad 14 nocí
v marci a novembri výlet
v cene
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

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

®

790

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: LCA15019

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.
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Cyprus | Ayia Napa

Bazén

Melissi Beach

Bazén

Príklad ubytovania - Grand suite s vonkajšou vírivkou

Ayia Napa | Cyprus

HOTEL MELISSI BEACH
Rodiny

Priamo na pláži

37

4

All Inclusive

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.

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Best Price s výhľadom na krajinu

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n
n
n

Detský bazén
Vysoké stoličky pre deti
Detské menu, detský bufet
Detský klub/mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov,
v závislosti od sezóny
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Mini disco

Ayia Napa: Priamo pri dlhej
pláži s jemným pieskom
a pozvoľným vstupom do
mora, dostupnej priamo zo
záhrady. Centrum Ayia Napa
je vzdialené približne 800 m,
autobusová zastávka sa
nachádza v blízkosti hotela.
Dĺžka transferu z letiska: ca.
1hodina.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi
n Počet izieb: 221
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Apartmán s jednou spálňou
a výhľadom do záhrady
(APX1), rozloha ca. 42 m², klimatizácia, trezor: za poplatok,
kuchynka, chladnička, súprava
na prípravu kávy a čaju, WiFi,
fén, balkón

Bar a taverna pri bazéne Kyma

n

n

n

n

Dvojlôžková izba Superior
s výhľadom na more (DZM1),
rozloha ca. 26 m², klimatizácia, trezor: za poplatok, mini
bar: za poplatok, súprava na
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén,
balkón
Executive izba s vonkajšou
vírivkou (JSM1), výhľad na
more, rozloha ca. 32 m², klimatizácia, trezor, kávovar, mini
bar: za poplatok, WiFi, župan,
fén, balkón alebo terasa
s vírivkou
Suita Gran s vonkajšou
vírivkou (SUM1), výhľad na
more, rozloha ca. 62 m²,
obývacia izba, klimatizácia,
trezor, stroj na espresso, mini
bar: za poplatok, WiFi, župan,
fén, balkón s vírivkou
Možnosť rezervácia ďalších
typov izieb

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

Bazén

n

n

n
n

All Inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
Neskoré raňajky: denne 11:00
- 12:30
Počet reštaurácií: 3
Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aqua Aerobic
Za poplatok
n Tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Vodné lyže
n Windsurfing
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa „APIS
SPA“ od 18 rokov
n Masáže

n

Skrášľovacie a kozmetické
centrum

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
VÝHODY
n Pri pobyte nad 14 nocí
v marci a novembri výlet
v cene
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v apartmáne
(APX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

936

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: LCA20038

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,8
8,9
9,0
9,4

8,4
z 10

84%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 
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Cyprus | Ayia Napa

GRECIAN SANDS
Priamo na pláži

4

Free WiFi

Vodné športy

Strávte bezstarostné dovolenkové dni v tomto obľúbenom hoteli. Ponúka veľmi peknú záhradu
s bazénovým svetom. Na krásnu priestrannú pláž sa dostanete priamo z trávnika hotelového
areálu.

Vonkajší bar pri bazéne

Vonkajší bazén

Pláž

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
s výhľadom na more

Ayia Napa: Hotel leží na
postupne sa zvažujúcej
prírodnej piesočnatej pláži,
ktorá je dostupná schodmi
priamo od bazénu.
Centrum mesta s rozličnými
zábavnými podnikmi a obchodíkmi je vzdialené ca.
1 km. Zastávka autobusu sa
nachádza v blízkosti hotela.
HOTEL
n Skorý check–in a neskorý
check-out podľa dostupnosti
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Butik, kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Služby concierge
n Počet izieb: 177
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na krajinu (DZX1), rozloha

n

n

n

ca. 24 m², klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, súprava
na prípravu kávy a čaju, WiFi,
fén, balkón
Dvojlôžková izba s bočným
výhľadom na more (DZX2),
rozloha ca. 24 m², klimatizácia, trezor, mini bar: za poplatok, súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, balkón
Dvojlôžková izba s priamym
výhľadom na more (DZX3),
rozloha ca. 24 m², klimatizácia, trezor, mini bar: za poplatok, súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť
výberu medzi obedom
a večerou; plná penzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobic
Za poplatok
n Tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Windsurfing
n Vodné lyže, skútre, parasailing,
jazda na banáne
WELLNESS
n 1 sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie

RODINA
n Starostlivosť o deti
n Detské menu
n Detský animačný program
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

VÝHODY
n Pri pobyte nad 14 nocí
v marci a novembri výlet
v cene
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

945

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: LCA20012

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Ayia Napa | Cyprus

HOTEL GRECIAN BAY
Rodiny

Priamo na pláži

39

5

Potápanie

Luxusný 5 hviezdičkový hotel leží priamo na najkrajšej pláži Cypru s dych berúcim výhľadom na
more. Pozorný a zdvorilý personál podčiarkuje pohodovú atmosféru pre perfektnú dovolenku.

Bazén

Bazén

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Detské menu
Detský klub/mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov,
v závislosti od sezóny
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Príklad ubytovania DZM1 - dvojlôžkoví izba Typ1 s výhľadom na more

Bar pri bazéne

Ayia Napa: Hotel sa nachádza priamo pri najlepšej pláži
zálivu Grecian s jemným
pieskom a pozvoľným vstupom do mora. Centrum
letoviska je vzdialené ca.
700 m. Zastávka autobusu sa
nachádza ca. 50 m od hotela.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Bazénový svet
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 271
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na krajinu (DZX1), rozloha ca.
22 m², klimatizácia, WiFi, fén,
balkón
n Dvojlôžková izba s bočným
výhľadom na more (DZX2),
rozloha ca. 22 m², klimatizácia, fén, WiFi, balkón

n

n

n

Bungalov Suita s jednou
spálňou a výhľadom na more
(BUM1), obývacia izba, klimatizácia, WiFi, fén, terasa
Suita Deluxe s výhľadom na
more (SUM1), obývacia izba,
klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Plachtenie, katamaran
n PADI potápačská škola

WELLNESS
n Vírivka
n Fínska sauna, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
VÝHODY
n Pri príchode ovocie, fľaša vody
a vína na izbu
n Pre ubytovanie v izbách BUM1
a SUM1 pre vybrané termíny
garantovaný skorý check-in
n Pri pobyte nad 14 nocí
k vybraným termínom jeden
výlet v cene
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1006

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: LCA20003

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.
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Grécko | Západný Peloponéz | Kyllini

GRECOTEL
OLYMPIA OASIS & AQUA PARK
Rodiny

Priamo na pláži

r

Free WiFi

Novinka, ktorá čaká na hostí je 20.000 m² rozľahlý aquapark! Hotel je mimoriadne obľúbený
medzi rodinami, nielen pre pozvoľný vstup do mora na piesočnatej pláži, ale aj veľký bazénový
svet. Oddych nájdu zas hostia v prémiovom Spa.

Pláž

NOVINKA - Olympia Aquapark

PRE RODINY
n
n
n
n
n

n
n
n

Príklad ubytovania - rodinná izba s
bočným výhľadom na more

Kyllini: Hotel leží priamo na
10 km dlhej pláži s jemným
pieskom a pozvoľným vstupom do mora. Hotelová pláž
je dostupná po schodoch.
Plážou je hotel prepojený
s ostatnými hotelmi Grecotel
Olympia Riviera rezortu,
v ktorých môžu hostia
využívať vybrané služby,
jedlá a nápoje za poplatok.
Dedina Arkoudi je vzdialená
ca. 1,5 km, Olympia 65 km
a Araxos ca. 60 km. Dĺžka
transferu z letiska: ca. 50
minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 6
n Bazénový svet „Exotic Bazén“
n Vodný park „NEU Olympia
Aqua Park“
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 186
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

n

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ 1
(DZX1), bočný výhľad na
more, rozloha ca. 30 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Dvojlôžková izba s priamym
výhľadom na more (DZM1),
rozloha ca. 30 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
n Rodinná izba Typ1 (FZX1),
bočný výhľad na more,
rozloha ca. 38 m², pozostáva
z 2 izieb opticky oddelených
posuvnými dverami, klimatizácia, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
n Rodinná izba s výhľadom na
more (FZM1), rozloha ca.
38 m², pozostáva z 2 izieb
opticky oddelených posuvnými
dverami, klimatizácia, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, plná penzia
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 8
ŠPORT
n Joga
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Bicykle
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing
n Plachtenie
n PADI potápačská škola
WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Elixir Thalasso Spa“ vzdialené
ca. 500 m
n Masáže

n

Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1083

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: GPA10041

Detský bazén
Starostlivosť o deti
Služby opatrovania detí
Detské menu, detský bufet
Detský klub/mini klub,
v závislosti od sezóny
Detské animácie
Detské ihrisko
Mini disco
Animácie pre mládež

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

Rethymnon | východná Kréta | Grécko

GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE
Rodiny

Priamo na pláži
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5

Free WiFi

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.

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
s výhľadom na more

PRE RODINY
n

n
n
n

n
n
n

Detský bazén s morskou
vodou
Služby opatrovania detí
Detské menu, detský bufet
Detský klub/mini klub pre
deti od 3 do 12 rokov
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Pláž

Rethymnon: Hotel leží
priamo na 400 m dlhej
štrkovo-pieskovej pláži
s pozvoľným vstupom do
mora. (čiastočne väčšie skaly
v mori). Mesto Rethymnon
ca. 9 km východne od hotela.
Autobusová zastávka priamo
pred hotelom. Dĺžka transferu z letiska ca. 100 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 7
n Bazénový svet
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 263, víl: 11, apartmánov: 8, bungalovov: 35
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM1), rozloha ca.
27 m², klimatizácia, WiFi, fén,
balkón
n Dvojlôžková izba s výhľadom

n

n

n

n

do záhrady (DZX1), rozloha
ca. 27 m², klimatizácia, WiFi,
fén, balkón
Rodinná izba „Junior Family
Open Plan“ s výhľadom na
more (FZM1), rozloha ca.
40 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Suite „White Family“
s výhľadom na more typ 1
(SUM1), rozloha ca. 50 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, izby opticky oddelené
posuvnými dverami, klimatizácia, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
Vila „Grand Luxe Yali Private
Bazén Famous Class“ (VIM1),
výhľad na more, rozloha ca.
60 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, izby opticky
oddelené posuvnými dverami,
klimatizácia, WiFi, fén, terasa
s ležadlami, sedením, sprchou
a privátnym bazénom
Rodinná izba s výhľadom do
záhrady (FZX1), rozloha ca.

Bazénový svet

n

37 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu
medzi obedom a večerou
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 8
ŠPORT
n Tenisové kurty
Bez poplatku
n Fitnes centrum
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a počasia
Za poplatok
n Windsurfing

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Hippie Spa“
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika „Elixir Beauty
Salon“
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,2
8,8
7,7
8,6

8,5
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, pre
dosp. osobu už od

®

885

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: HER80014

89%

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Grécko | východná Kréta | Gouves

Príklad ubytovania - dvojspálňová Amirandes VIP izba
s posilňovňou a privátnym bazénom

Bazén

Sunset Lounge

Amirandes hlavná reštaurácia

Gouves | východná Kréta | Grécko

GRECOTEL AMIRANDES
Rodiny

43

t

Priamo na pláži

Tento exkluzívny luxusný rezort s medzinárodným nádychom ponúka výnimočný dizajn a luxusnú
atmosféru pre perfektné dovolenkové dni priamo pri mori. Hostia sú tu rozmaznávaní elegantným
a stredomorským životným štýlom.

Príklad ubytovania - Prezitential Villa
s výhľadom na more a privátnym
bazénom

PRE RODINY
n
n
n

Starostlivosť o deti
Služby opatrovania detí
Mini disco

Príklad ubytovania - Amirandes
dvojspálňová Dream vila

Pláž

Gouves: Hotelový areál sa
rozkladá priamo pri mori,
s 2 piesočnatými a jednou
štrkovou časťou pláže.
Dedina Gouves je vzdialená
ca. 2 km a Chersonissos
ca. 10 km. Vzhľadom
na blízkosť letiska môže
dochádzať k zvýšenému
hluku od lietadiel.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3, otvorené
sezónne
n Vonkajšie s morskou vodou
n Vnútorný bazén vyhrievaný,
otvorený sezónne
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 212
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

n

n

n

n

n

n

UBYTOVANIE
n Bungalov Premium
s výhľadom do záhrady

(BUX1), rozloha ca. 32 m², klimatizácia, WiFi, fén, terasa
Dvojlôžková izba Superior
s výhľadom na more (DZM1),
rozloha ca. 31 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Dvojlôžková izba Superior
s výhľadom do záhrady
(DZX1), rozloha ca. 31 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Jednolôžková izba (EZX1),
rozloha ca. 31 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Rodinná suita s výhľadom do
záhrady (FZX1), rozloha ca.
40 m², klimatizácia, WiFi, fén,
balkón
Junior suita Luxury Gym
s výhľadom na more
a bazénom (SUM1), rozloha
ca. 61 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, WiFi, fén, terasa
s privátnym bazénom
Vila Amirandes Creta
s výhľadom na more
a bazénom (VIM1), rozloha ca.
65 m², kombinovaná obývacia

n

izba so spálňou, mezonet, klimatizácia, WiFi, fén, terasa
s privátnym bazénom
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 2
ŠPORT
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga

INÉ
n V reštauráciách sa pri večeri
vyžaduje adekvátne oblečenie,
u pánov sú povinné dlhé
nohavice
VÝHODY
n 6 greenfee/izba na Creta Golf
Club bez poplatku pri
rezervácií izieb: VIM1, VIM2,
SUM1, SUX2, VIM3 a VIM4,
v termínoch 1.4.-9.11.2018

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,4
9,0
8,8
9,0

9,2
z 10

Odporúčania

96%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a počasia
Za poplatok
n Kanoe

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

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Ayurvédske centrum

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

osobu už od

®

1099

Kód: HER40011

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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PRE MALÝCH TO NAJVÄČŠIE
Rozľahlý, rodinne orientovaný hotelový a bungalovový rezort
v príjemnej záhrade leží v prvej rade na najdlhšej pláži na Kréte.
Veľké bazény a more priamo predo dvermi sa postarajú
o pravú zábavu vo vode pre veľkých aj malých. Raj pre milovníkov vody a kúpania v mori!

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail!
Eva Kirschstein, best FAMILY
kirschstein@tui.com

Hlavný bazén

Rethymnon | východná Kréta | Grécko

BEST FAMILY
AQUILA RITHYMNA BEACH
Rodiny

Priamo na pláži

45

5

All Inclusive

Rozľahlý areál a viaceré bazény prispievajú k pohodovej nálade. Deti najviac ocenia bohatý
program, nemecky hovoriacich best FAMILY Guides a veľké ihrisko.

PRI BEST FAMILY NA
VÁS ČAKÁ:

Reštaurácia Oceana

Starostlivosť o deti,
nemecky hovoriaci personál vyškolený cez TUI:
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
n

Príklad ubytovania - rodinná izba
s oddelenou obývacou izbou

Rethymnon: Priamo na
500 m dlhej pláži s pieskom
štrkom a z časti kameňmi.
Mesto Rethymnon je vzdialená ca. 7 km, zastávka
autobusu priamo pred hotelom. Dĺžka transferu z letiska
Heraklion ca. 1 hodina 40
minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 7
n Morská voda
n Vyhrievaný bazén: v závislosti
od sezóny
n Plážové uteráky
n Amfiteáter
n WiFi: v otvorených priestoroch,
na recepcii, v lobby, v bare
a pri bazéne
n Počet izieb: 561, víl: 55,
bungalovov: 116
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Bungalov Standard (BUX1),

n

n

rozloha ca. 31 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
Dvojlôžková izba Standard
v hlavnej budove (DZX1),
rozloha ca. 25 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu
medzi obedom a večerou
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 8
n Kaviareň „Kafeneion Great
Hellas“
ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
RODINY
n Detský bazén v detskom klube
n Detský bazén v rodinnej časti
n Služby opatrovania detí
n Mini disco
INÉ
n Plážové uteráky bezplatne
(1 uterák na osobu a deň)
n Private Beach Lounge so servisom, za poplatok
n Lekárska služba, 24hodín
denne, na vyžiadanie
n Babyclub pre deti od 8 mesiacov do 3 rokov
n Vo všetkých reštauráciách,
okrem baru pri bazéne a na
pláži, sa vyžaduje adekvátne
oblečenie, po 18:00 dlhé
nohavice u pánov

VÝHODY
n Pre všetky deti s objednanou
polpenziou sú nápoje a jedlá
v miniklube „Tasty Corner“
medzi 10:00-19:00 v cene
n 1 fľaša vody, 1 fľaša lokálneho vína a ovocný kôš alebo
grécke cukrovinky pri príchode
na izbu
n Skorý check-in od 10:00 podľa
dostupnosti, bez poplatku
n Špeciálne ponuke pre
novomanželov

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,0
9,2
7,7
8,3

8,6
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

871

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: HER80021

91%

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Grécko | Kréta - Heraklion | Malia

IKAROS BEACH RESORT & SPA
Rodiny

Priamo na pláži

5

All Inclusive

Elegantný rezort s mimoriadnou gastronómiou a pozorným personálom. Hlavná budova a bungalovy
sú umiestnené okolo malebného dedinského námestia a veľkého bazénového sveta. Pre tých, čo
hľadajú oddych tela a mysle je tu wellness.

Príklad ubytovania - suita Typ1
s výhľadom na more

PRE RODINY
n

n

n
n
n

Malia: Areál sa rozprestiera
z časti na kamennom myse
a z časti pri pláži s jemným
pieskom s fascinujúcim
výhľadom na krétske more.
Centrum letoviska sa nachádza približne 10 minút
pešej chôdze od hotela.
Centrum mesta Heraklion
je vzdialené ca. 30 minút.
Dĺžka transferu z letiska: ca.
1hodina.
HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2, otvorené
podľa sezóny
n Vyhrievaná vírivka „Aura Spa
Whirpool“
n Plážové uteráky
n Minimarket, butik, klenotníctvo, kaderníctvo
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa
n Služby concierge
n Počet izieb: 253
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Bungalov s výhľadom do
záhrady (BUX1), rozloha ca.
25 m², klimatizácia, trezor,
chladnička, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Dvojlôžková izba Ikaros
s výhľadom do záhrady
(DZG1), rozloha ca. 23 m², klimatizácia, trezor, chladnička,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba Ikaros
s výhľadom na more (DZM1),
rozloha ca. 23 m², klimatizácia, trezor, chladnička, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
n Rodinná izba Typ1
s výhľadom do záhrady
(FZG1), rozloha ca. 48 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, trezor,
chladnička, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Junior suita s výhľadom na
more (JSY1), rozloha ca. 40
m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
trezor, chladnička, WiFi, fén,
terasa s ležadlami a privátnym
bazénom

n

n

Suita Typ1 s výhľadom na
more (SUM1), rozloha ca. 40
m², klimatizácia, trezor, chladnička, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu
medzi obedom a večerou;
plná penzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: denne 10:30
– 11:30
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 2

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show
n Živá kapela/ hudba
n Tanečné večery
VÝHODY
n All Inclusive: 1x do týždňa
večera v á-la-carte reštaurácií
(pevne stanovené menu)
v cene

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa „Aura
Spa Wellness Club“

GULET BEWERTUNG
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,3
9,2
8,3
9,1

8,7
z 10

Odporúčania

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZG1), odlet z Viedne, na

®

97%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017.

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

osobu už od
ŠPORT
n Tenis
n Fitnes miestnosť

Detský bazén „Aelos Children Pool“
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Mini disco

971

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: HER21049

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch GULET.

Agios Nikolaos | Kréta - Heraklion | Grécko
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DAIOS COVE LUXURY
RESORT & VILLAS 1r
Rodiny

Priamo na pláži

Uvedomelé stravovanie

Daios Cove Resort a jeho luxusné vily tvoria 5 hviezdičkový plážový rezort na ostrove Kréta.
Nádherná architektúra v harmónii s prírodou, luxusom a oddychom priamo na súkromnej, krásnej
privátnej piesočnatej pláži.

Príklad ubytovania - Vila s jednou
spálňou, výhľadom na more
a privátnym bazénom

Pláž

PRE RODINY
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Integrovaný detský/baby
bazén
Starostlivosť o deti
Služby opatrovania detí
Baby klub
Detské menu, detský bufet
Detský klub / mini klub
Detské animácie
Detské ihrisko
Klub pre tínedžerov

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 a 40 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Infinity bazén
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 290
n Národná kategória: 5,5
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Junior suita s výhľadom na
more s privátnym bazénom
(JSM1), rozloha ca. 42 m²,
obývacia izba, klimatizácia,
WiFi, fén, trezor, balkón alebo
terasa s privátnym bazénom
n Suita s jednou spálňou a

Príklad ubytovania - Deluxe izba
s výhľadom na more

n

n

n

s výhľadom na more (SUM1),
rozloha ca. 65 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, WiFi, fén, terasa
s ležadlami a sedením
Vila s jednou spálňou
a výhľadom na more (VIM1),
rozloha ca. 95 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
mezonet, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón, terasa s ležadlami,
sedením a s privátnym
bazénom
Dvojlôžková izba Deluxe
s výhľadom na more (DZX1),
rozloha ca. 42 m², obývacia
izba, klimatizácia, fén, trezor,
WiFi, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Počet reštaurácií: 4
n Kuchyňa: grécka, lokálna,
bezlepkové/bezlaktózové/vegetariánske/vegánske jedlá
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Joga
n Tenisové kurty: 2
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Osobný tréning
n Cyklistika
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Katamaran
n Potápanie, PADI potápačská
škola
WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od
16 rokov
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Zábavný animačný program

INÉ
n Program „Dine Around – Wine
& Dine“
n Pri rezervácií s polpenziou
večere v hlavnej reštaurácií
„Pangea“. Večera v á-la-carte
reštaurácií za poplatok

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZM1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1281

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: HER49317
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Grécko | Rodos | Kiotari

PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA
Rodiny

All Inclusive

5

Free WiFi

Elegantný rezort sa prezentuje modernou architektúrou a trendovým dizajnom. Svetlé a štýlové
miestnosti kombinované s luxusným a vkusným zariadením vytvárajú luxusnú atmosféru.
Stredobodom rezortu je pekná bazénová časť.

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Typ1 s výhľadom na more

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n

Detský bazén
Detské vysoké stoličky
Detský bufet
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské ihrisko
Mini disco

Bazén

Kiotari: Hotel leží na juhu
Rodosu v stredisku Kiotari
a od štkovej pláže Kiotari
beach ho delí iba cesta.
Odporúčane sú topánky do
vody. Malebné mesto Lindos
je vzdialené ca. 15 km, hlavné
mesto Rodos je vzdialené ca.
54 km. Dĺžka transferu z letiska ca. 70 – 110 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3, otvorené
sezónne
n Vírivka
n Plážové uteráky
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 537
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM1), rozloha ca.
23 m², klimatizácia, fén, WiFi,
balkón
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),

n

n

n

n

n

rozloha ca. 23 m², klimatizácia, fén, WiFi, balkón
Rodinná izba Typ1 (FZX1),
rozloha ca. 32 m², pozostáva
z dvoch miestností opticky
oddelenými dverami alebo
závesom, klimatizácia, fén,
trezor, WiFi, balkón
Junior suite Typ1 (JSX1),
rozloha ca. 32 m² , kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, fén, WiFi, balkón
Superior suite (SUX1), rozloha
ca. 46 m² , kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, WiFi, vírivka,
balkón alebo terasa
Executive suite (SUM1),
rozloha ca. 57 m² , kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, fén, WiFi, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

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

n

n
n

Neskoré raňajky: denne 10:0011:00
Počet reštaurácií: 6
Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Cyklistika
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Windsurfing, škola surfovania
WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Euphoria“: od 16 rokov
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie: májoktóber
n Fitnes program: máj-október
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,2
8,5
9,5
9,2

9,1
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne
na osobu už od

®

96%

833

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: RHO16050

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Lardos | Rodos | Grécko

LINDOS PRINCESS BEACH
Rodiny

Priamo na pláži

49

r

All Inclusive

Hotelový komplex ideálny pre rodiny s deťmi leží priamo na pláži. Viaceré bazény a Á-la-carte
reštaurácie sa postarajú o spokojnosť hostí. Dokonalú dovolenku tvoria aj priestranné rodinné
izby a široká ponuka služieb All inclusive.

Príklad ubytovania - rodinná izba Typ3

Bazén s toboganmi

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n
n

Ohrievač fliaš
Detské kočíky
Detský bufet
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské ihrisko
Mini disco
Teenclub pre deti od 13 do
17 rokov, jún-september
Pláž Lardos

Lardos: Obľúbený hotel leží
priamo na pláži (pláž posiata
štrkom a kameňmi, miestami
vo vode skaly, odporúčajú sa
topánky do vody) v pokojnej
oblasti. Najbližšie obchody
a taverny sa nachádzajú
v meste Lardos ca. 1,5 km
od hotela. Dĺžka transferu
z letiska ca. 65 – 105 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Tobogan
n Vnútorný bazén
n Vírivka, vnútri
n Plážové uteráky
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 575, počet
bungalovov: 15
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba vo vedľajšej
budove Typ2 (DZX2), rozloha

n

n

n

n

n

ca. 30 m², klimatizácia, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
Rodinná izba vo vedľajšej
budove Typ1 (FZX1), rozloha
ca. 31 m², pozostáva z 2
opticky alebo závesom oddelených miestností, klimatizácia,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Rodinná izba s výhľadom na
more Typ1 (FZX1), rozloha ca.
31 m², pozostáva z 2 opticky
alebo závesom oddelených
miestností, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón
Suita Typ2 (SUX2), výhľad na
more, rozloha ca. 50 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, WiFi, fén,
balkón
Dvojlôžková izba s výhľadom
na more Typ1 (DZM1),
rozloha ca. 27 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Dvojlôžková izba s výhľadom
na krajinu/do záhrady Typ1
(DZM1), rozloha ca. 27 m²,
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: 5
n Počet barov: 3

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa
„Aegeo“: od 16 rokov
Za poplatok
n Masáže a procedúry

Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

9,0
8,1
8,8
8,8

8,7
z 10

93%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Tenisové kurty: 2
n Športové animácie
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Windsurfing

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej izbe (DZX2), odlet z Viedne
na osobu už od

®

872

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: RHO21018
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Grécko | Rodos | Kalithea

ALDEMAR AMILIA MARE
Rodiny

5

Priamo na pláži

Oddych alebo akcia – hotel siete Aldemar ponúka každému hosťovi niečo. Početné bazény,
reštaurácie s kulinárskymi špecialitami a vynikajúce animácie a zábavné programy sú zárukou
kvalitnej dovolenky.

Detský bazén

PRE RODINY
n
n
n

n
n
n

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Typ1 s výhľadom na more

Kalithea: Hotel sa nachádza
priamo na štrkovo-piesočnatej pláži. Obchody a reštaurácie sa nachádzajú v okolí
hotela. Centrum mesta Rodos s početnými lokálnymi
obchodmi, reštauráciami,
pamätihodnosťami a starým
mestom je vzdialené len
6 km. Dĺžka transferu z letiska ca. 40 minút.
HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Vírivka
n Plážové uteráky
n Minimarket, butik, klenotníctvo, kaderníctvo
n Lekárska služba
n Diskotéka/nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 615
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské animácie
Detské ihrisko
Mini disco

Bazén

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),
klimatizácia, trezor, chladnička,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén, balkón
n Dvojlôžková izba Typ1
s výhľadom na more (DZM1),
klimatizácia, trezor, chladnička,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén, balkón
n Rodinná izba vo vedľajšej
budove Typ1 (FZX1), klimatizácia, trezor, chladnička, mini
bar: za poplatok, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
n Rodinná izba vo vedľajšej
budove Typ1 s výhľadom na
more, (FZM1), klimatizácia,
trezor, chladnička, mini bar: za
poplatok, WiFi, fén, terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: 10:00-11:00
n Počet reštaurácií: 3

n
n

Počet barov: 2
Beachclub „Nautilus“

ŠPORT
n Aqua fitnes
n Futbal, plážový volejbal,
minigolf, stolný tenis
n Tenisové kurty: 2
Za poplatok
n Fitnes centrum
n Jazdectvo

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

GOLF
n 18 jamkové ihrisko za
poplatok
WELLNESS
n Wellness centrum / Spa
n Parná sauna
Za poplatok
n Masáže a procedúry
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba
n Tanečné kurzy
n Tematické večery

7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne
na osobu už od

®

790

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: RHO19001

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

Dassia | Korfu | Grécko

HOTEL ELEA BEACH
Rodiny

Priamo na pláži

4

All Inclusive

Relax priamo na pláži v pekne vysadenej záhrade s krásnym výhľadom na more. Hostia sa môžu
osviežiť v dvoch bazénoch alebo v tieni stromov. Reštaurácia ponúka chutné grécke jedlá.

Príklad ubytovania - dvojlôžková
izba Typ1 s výhľadom na more

Dassia pláž

PRE RODINY
n
n
n

n
n
n

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 10 rokov,
júl-august
Detské animácie
Detské ihrisko
Mini disco
Bazén

Dassia: Hotel sa nachádza
priamo na štrkovopiesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora.
Centrum letoviska Dassia s
reštauráciami je vzdialené
ca. 300 m. Mesto Korfu je
vzdialené ca. 12 km.
HOTEL
n Neskorý check-out, podľa
dostupnosti
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2, otvorené
sezónne
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 216
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more Typ1 (DZM1),
rozloha ca. 24 m², klimatizácia, trezor: za poplatok, chladnička, WiFi, fén, balkón

n

n

Dvojlôžková izba typ 1 (DZX1),
rozloha ca. 24 m², klimatizácia, trezor: za poplatok, chladnička, WiFi, fén, balkón
Rodinná izba Typ1 (FZX1),
rozloha ca. 27 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, trezor: za poplatok, chladnička, WiFi, fén,
balkón alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu
medzi obedom a večerou
n All Inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2
ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Bodywork, stacionárne bicykle
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia

Za poplatok
n Vodné lyže, vodné bicykle

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

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

osobu už od

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show
n Tanečné večery
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

®

536

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: CFU21019

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.
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Grécko | Korfu | Gouvia

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba Superior
s panoramatickým výhľadom na more

Il Melograno

Gouvia | Korfu | Grécko

GRECOTEL EVA PALACE
All Inclusive

Potápanie

53

r

Vodné športy

Ideálna dovolenková adresa na zelenom polostrove Kommeno. Hotel leží priamo pri malom zálive
vhodnom na kúpanie. Rezort ponúka vynikajúce služby a nádherný panoramatický výhľad
na Iónske more.

Príklad ubytovania - jednospálňová
izba Dream

Príklad ubytovania - junior suita
s výhľadom na more

Bar Serenissima Bellini

Gouvia: Hotel sa rozkladá
na vyvýšenom polostrova
Kommeno, pod ktorým
sa nachádza idylický záliv
s menšou štrkovo-piesočnatou plážou, dostupný po
schodoch. Pri pláži nájdete
príjemný tieň stromov
a menší trávnik s ležadlami.
Mesto Korfu je vzdialené ca.
12 km.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 225
n Národná kategória: 4,5
hviezdičky

Bazén

n

n

n

n

n

UBYTOVANIE
n Bungalov (BUX1), rozloha ca.
25 m², klimatizácia, trezor,
chladnička, TV, fén, balkón
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM1), rozloha ca.
28 m², klimatizácia, trezor,

chladnička, TV, fén, balkón
Jednolôžková izba (EZX1),
rozloha ca. 25 m², klimatizácia, fén, balkón
Bungalov suita Deluxe (BUX2),
rozloha ca. 45 m², morská
strana, kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
chladnička, fén, balkón
Suita Deluxe s výhľadom na
more (SUM), rozloha ca.
41 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
chladnička, fén, balkón
Vila Romantic (VIM1), výhľad
na more, rozloha ca. 70 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, chladnička, fén, terasa so sedením
s privátnym bazénom
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu
medzi obedom a večerou
n All Inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje

Pláž

n

n
n

Neskoré raňajky: denne 10:0011:00
Počet reštaurácií: 2
Počet barov: 3

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga
Bez poplatku
n Cyklistika
n Tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Plachtenie
n PADI potápačská škola
n Kajaky, vodné lyže, vodné
bicykle, paddleboarding a iné
WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa „Elixir
Rooftop Love Spa“
n Masáže

n

Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
n Turistický balíček ASI

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,4
8,5
8,6
8,6

8,8
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZM1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

712

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: CFU20030

93%

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Bazénový svet

Grécko | Kos | Psalidi

The Lagoon

Príklad ubytovania - FC Deluxe bungalov suita

Psalidi | Kos | Grécko

GRECOTEL KOS IMPERIAL
Rodiny

Priamo na pláži

55

5

All Inclusive

Tento elegantný hotelový rezort ponúka exotický vodný svet s lagúnami, bazénmi,
vodopádmi a tzv. „lazy river“. Prvotriedne reštaurácie, luxusné Thalasso SPA a široká ponuka
zábavných a športových možností nenechá žiadne priania nesplnené.

Príklad ubytovania - FC bungalov
v prvej rade s privátnym bazénom

Colonial Lounge Bar

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Detské menu
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské animácie
Detské ihrisko

Bazén The Lagoon

Psalidi: Hotel leží priamo
na štrkovej pláži s plážovým
barom a reštauráciou
(odporúčajú sa topánky do
vody). Autobusová doprava
do mesta Kos (4,5 km) ,
zastávka sa nachádza priamo
pri hoteli. Dĺžka transferu
z letiska ca. 80 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Vírivka
n Plážové uteráky
n WiFi: na verejných
priestranstvách
n Počet izieb: 384
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

n

n

n

n

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
do záhrady (DZG1), v hlavnej
budove, rozloha ca. 31 m²,
klimatizácia, fén, trezor, balkón
alebo terasa
n Dvojlôžková izba s výhľadom

na more (DZM1), rozloha ca.
31 m², klimatizácia, fén,
trezor, balkón alebo terasa
Rodinná izba s výhľadom do
záhrady (FZX1), rozloha ca.
50 m², samostatná detská
izba, klimatizácia, fén, balkón
Bungalov Famous Class
s výhľadom na more (BUM1),
prvá rada pri pláži, rozloha ca.
33 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
fén, balkón
Bungalov s bazénom Famous
Class (BUM), prvá rada pri
pláži, výhľad na more, rozloha
ca. 33 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, terasa s privátnym bazénom
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia: možnosť výberu
medzi obedom a večerou
n All Inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné

n

n
n

alkoholické nápoje
Neskoré raňajky: denne 10:0010:30
Počet reštaurácií: 4
Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Cyklistika
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Windsurfing, škola surfovania
n Plachtenie
n PADI potápačská škola
WELLNESS
n Vnútorný bazén
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa „Elixir
Thalasso SPA“
n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Ľahké animácie
VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
n Zjednodušený Check-in na
spiatočný let

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,2
8,6
8,1
8,8

8,8
z 10

Odporúčania

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: August 2017. 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

94%

965

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: KGS13020

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Adventureland

Grécko | Kos | Kefalos

Príklad ubytovania - junior suite Maisonette

Pláž

Kefalos | Kos | Grécko

BLUE LAGOON VILLAGE
Rodiny

Priamo na pláži

5

Vodné športy

Rezort so šiestimi sladkovodnými bazénmi je obľúbený najmä medzi rodinami s deťmi.
Nezabudnite: nájdete tu medzi iným záhradu s lanovým centrom „Adventure Land“ a vodné
tobogany.

Bar pri bazéne

PRE RODINY
n
n
n
n
n

n
n
n

Detský bazén
Baby bazén
Služby opatrovania detí
Detský bufet
Detský klub / mini klub pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské animácie
Detské ihrisko
Mini disco

Príklad ubytovania - rodinná izba
s priamym výhľadom na more

Adventureland

Kefalos: Miesto plné exkluzivity: areál vybudovaný
v štýle luxusných víl sa
nachádza v oblasti Kefalos
ako jediný rezort na 800 m
dlhej pláži. Hostia sa môžu
tešiť na nerušenú dovolenku.
Vstup do vody je cez skalné
platne, odporúčajú sa
topánky do vody. Rozličné
nákupné možnosti a kultúrne
inšpirácie nájdete v meste
Kefalos, vzdialenom ca.
10 km. Dĺžka transferu
z letiska: 15 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 7
n Bazénový svet
n Vodný park „Adventureland“
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 366
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Twin
s výhľadom do záhrady
(DZX1), rozloha ca. 35 m², klimatizácia, WiFi, trezor, fén,
balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more Swim Up (DZM),
rozloha ca. 35 m², klimatizácia, WiFi, trezor, fén, terasa
s priamym prístupom k
bazénu
n Rodinná izba s výhľadom do
záhrady (FZX1), rozloha ca.
55 m², oddelená spálňa, klimatizácia, fén, WiFi, balkón
alebo terasa
n Junior suita s výhľadom na
more (JSM1), rozloha ca.
62 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
fén, WiFi, balkón alebo terasa
n Executive suita s bazénom
(SUM1), rozloha ca. 60-72 m²,
výhľad na more, kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, WiFi, terasa
s ležadlami a privátnym

n

bazénom
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 7
ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika
n Tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a
počasia
Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Fitnes a športové animácie
VÝHODY
n Zjednodušený Check-in na
spiatočný let
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1042

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: KGS26026

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Po zmene konceptu hotela
nemáme k dispozícií dostatočný
počet vyplnených dotazníkov k
objektívnemu hodnoteniu hotela.
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Grécko | Zakynthos | Planos

TUI SENSIMAR CARAVEL
RESORT UND SPA 5
Páry

Priamo na pláži

Dizajn & Štýl

S TUI SENSIMAR zažijete jedinečné oddychové momenty. Hotel je určený pre páry od 18 rokov.
V roku 2017 bol hotel kompletne zrenovovaný do modernej podoby so štýlovým dizajnom.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:
n

n
n

n
n
n
n
n

Moderný hotel len pre
dospelých
Čistý relax pre páry
Výbornú polohu priamo pri
mori
Čerstvú, kreatívnu kuchyňu
Prvotriedne služby
Uvoľnenú večernú zábavu
Šport na uvoľnenie tela
Wellness na uvoľnenie
mysle
Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
s výhľadom do záhrady

Bazén

Planos: Skvelá poloha priamo pri mori na piesočnatej
pláži s pozvoľným vstupom
do mora. Mestečko Planos
s barmi, reštauráciami a obchodíkmi vzdialené ca.
1 km, mesto Zakynthos
sa 15 minút autom. Dĺžka
transferu z letiska: 30 minút.
HOTEL
n Minimálny vek: 18 rokov
n Medzinárodná klientela
n Skorý check-in (podľa
dostupnosti)
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Vírivka
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 238
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom

n

n

do záhrady (DZX1), rozloha
ca. 26-32 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar,
WiFi, fén, balkón
Dvojlôžková izba Swim up
s bočným výhľadom na more
(DZX4), klimatizácia, trezor,
súprava na prípravu kávy
a čaju, mini bar, WiFi, fén,
terasa so vstupom do bazéna
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: denne 10:00
-11:00
n Tematické večery: min. 2x do
týždňa
n Počet reštaurácií: 2
n Vyžaduje sa adekvátne
oblečenie, dlhé nohavice
u pánov
n Reštaurácia „Culinarium“ á-la-

n

carte reštaurácia, na
rezerváciu, za poplatok, napr.
romantická Timeless večera
pri sviečkach
Počet barov: 2

ŠPORT
n TUI SENSIMAR vyškolený
medzinárodný personál
n Fitnes aktivity: 6x do týždňa
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Vybrané športové kurty, napr
joga, funkčný tréning, step
aerobic, aqua fitnes, relaxačné
kurzy, strečing a iné
Za poplatok
n Cyklistika
WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

ZÁBAVA
n Denné animácie, 6x do týždňa
(napr. kurz varenia/prípravy
koktejlov)
n Medzinárodný večerný program, napr. Loung večery, živá
hudba
n Tanečné večery
VÝHODY
n Večera v „Culinarium“
reštaurácií 1x za pobyt v cene
7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1044

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: ZTH13014

Psarou | Mykonos | Grécko

GRECOTEL MYKONOS BLU
Priamo na pláži

59

5

Uvedomelé stravovanie

Extravagantný hotel ladený v modro bielej farbe patrí medzi špičku na ostrove. Moderný dizajn
a stredomorská atmosféra robia z tohto hotela výnimočnú dovolenkovú adresu s krásnym
panoramatickým výhľadom na exkluzívnu zátoku ostrova.

Infinity bazén

Delos Lounge

Psarou: Hotel leží nad
peknou zátokou Psarou,
priamo hraničí s piesočnatou
plážou, ku ktorej sa dostanete schodmi a patrí medzi
najkrajšie na ostrove. Mesto
Mykonos je vzdialené ca.
4 km a je pohodlne dosiahnuteľné taxíkom alebo
autobusom. Dĺžka transferu
z letiska ca. 20 minút.
HOTEL
n Neskorý check-out (podľa
dostupnosti)
n Záhrada, slnečná terasa
n Infinity bazén
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 103, počet víl: 11,
počet bungalovov: 92
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

Infinity bazén

n

n

n

n

UBYTOVANIE
n Island bungalov na morskú
stranu (BUX1), bočný výhľad
na more, rozloha ca. 29 m²,

kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, WiFi,
župan, fén, balkón
Island Deluxe Bungalov
s výhľadom na more (BUM1),
rozloha ca. 29 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, trezor, mini bar:
za poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón
Bungalov Waterfront (BUM²),
výhľad na more, rozloha ca.
29 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
trezor, mini bar: za poplatok,
WiFi, župan, fén, balkón
Mykonos Blu apartmán
(APM1), výhľad na more,
rozloha ca. 52-70 m²,
mezonet, klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, WiFi, 2
kúpeľne, župan, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

Psarou Beach

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť
výberu medzi obedom
a večerou
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3
n Plážový klub „Mykonos Blu
Beach Club“
ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
WELLNESS
n Fínska sauna
Za poplatok
n Wellnes centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické
centrum „Elixir“
RODINA
n Starostlivosť o deti
n Detské menu
n Detský klub / mini klub (3-12
rokov) , júl a august

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
7 nocí/raňajky, v bungalove
(BUX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1260

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: JMK35000
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Grécko | Santorini | Thira

VOLCANO VIEW

1111

Páry
Priamo na nezvyčajnom okraji krátera, s krásnym panoramatickým výhľadom na Egejské more
a vulkanický ostrov. Hotel má jedinečnú polohu a je postavený v typickej architektúre pre Santorini. Vychutnajte si ohromujúce pohľady z terás.

Príklad ubytovania - štúdio Cliff

Príklad ubytovania STM1 - štúdio
v hlavnej budove

Príklad ubytovania - štúdio Cliff

Thira: Hotel je umiestnený
nad obcou Thira (ca. 1,8
km), na ceste medzi Thirou
a Pirgosom (ca. 2 km). Pláž
Monolithos je vzdialená ca.
7 km, pláž v Kamari ca. 8 km
a pláž v Perissa ca. 13 km.
Z Thiry premávajú k plážam
pravidelné autobusové linky.
HOTEL
n Hotel len pre dospelých
n Bazén, slnečná terasa
n Plážové uteráky
n WiFi
n Internetový terminál: za
poplatok
n Počet izieb: 65
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Štúdio v hlavnej budove
(STM1), výhľad na more,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, fén,
trezor, mini bar: za poplatok,
WiFi, balkón alebo terasa

n

Štúdio Cliff (STM), výhľad na
more, kombinovaná obývacia
izba so spálňou, trezor, WiFi,
televízor, terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky
n Hlavná reštaurácia, vyžaduje
sa adekvátne oblečenie
n Počet barov: 2
WELLNESSS
Za poplatok
n Masáže
INÉ
n Deti povolené od 13 rokov
n V areáli sa nachádzajú viaceré
úrovne, schody
n Štúdiá sú zariadené v typickom štýle ostrova, priamo na
skalách kaldery (STM) alebo
v hlavnej budove (STM1),
majú rozdielnu rozlohu a
zariadenie

7 nocí/raňajky, v štúdiu (STM1),
odlet z Viedne, na osobu
už od

®

701

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: JTR16032

Santorini | Karpathos | Grécko

HOTEL KAMARI BEACH 1w
Známy a veľmi obľúbený hotel s pekne udržiavanou záhradou, na
čiernej štrkovej pláži, v najživšej časti Kamari. Tento hotel je zosobnením
gréckej pohostinnosti!
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KYRA PANAGIA 111
Tento pekný a obľúbený hotel leží v idylickom malebnom zálive Kyra
Panagia a je optimálny pre hostí obľubujúcich pokoj a prírodu. Okolie
posiate voňavými kvetmi tu predstavuje Grécko vo svojej plnej kráse.

Bazén

Príklad ubytovanie - štúdio Typ1

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: JTR10017

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba Typ1

Kamari: Hotel sa nachádza
priamo pri pláži, oddelený
promenádou, v letovisku
Kamari. Mesto Thira je vzdialené ca. 8 km. Autobusová
zastávka sa nachádza priamo
pred hotelom.

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n WiFi: na recepcii, v lobby,
v bare a pri bazéne
n Počet izieb: 109
n Národná kategória: 3
hviezdičky

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

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more Typ1 (DZM1), klimatizácia, trezor: za poplatok,
chladnička, fén, balkón alebo
terasa
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),
klimatizácia, trezor: za poplatok, chladnička, fén, balkón
alebo terasa

RODINY
n Detské ihrisko

osobu už od

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

®

632

Kód: AOK14010

Kira Panagia: Hotel leží
v pokojnom zálive Kyra
Panagia a len pár krokov od
štrkovo-piesočnatej pláže
(odporúčame topánky do
vody). Mestečko Pigadia je
vzdialené ca. 15 km, autobusovú zastávku nájdete
ca. 50 m od hotela. Dĺžka
transferu z letiska ca. 45-70
minút.
HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: na verejných priestranstvách, recepcii, v lobby
n Počet izieb: 38
n Národná kategória: 3
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Štúdio Typ1 (STX1), klimatizácia, kuchynka, fén, balkón
n Apartmán Typ1 (APX1), klimatizácia, kuchynka, fén, balkón
alebo terasa
n Apartmán Superior vo vedľajšej budove (APM1), výhľad na

more, rozloha ca. 36 m²,
pozostáva z 2 dvojlôžkových
izieb prepojených dverami,
obývacia izba, klimatizácia,
kuchynka, WiFi, fén, balkón
alebo terasa. Celkový počet
apartmánov tohto typu: 2
JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky
n Počet barov: 1
RODINY
n Detský bazén

7 nocí/raňajky, v štúdiu (STX1),
odlet z Viedne, na osobu
už od

® 496

62

Taliansko | Sardínia sever | Porto Rotondo

HOTEL ABI D`ORU
Priamo na pláži

r

Vodné športy

Keď si vyberiete hotel v známej oblasti Costa Smeralda, prezentovanú piesočnatými plážami s
bielym pieskom, môžete očakávať niečo výnimočné. Štýlový hotel obkolesený zeleňou: „Raj v raji“ –
so šarmantným jazierkom v záhrade a pekným SPA.

Príklad ubytovania - junior suita
pre 2-4osoby

Lobbybar

Porto Rotondo: Hotel sa
nachádza ca. 4 km od Porto
Rotondo, na konci zálivu
Marinella. Len 5 minút
chôdze od pláže s bielym
pieskom, hotelovou záhradou. V rezorte si hostia
môžu vychutnať jedinečnú
stredomorskú atmosféru.
HOTEL
n Recepcia
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n WiFi, v celom hoteli
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
n Počet izieb: 170
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1),
výhľad do krajiny, klimatizácia,
fén, balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba (DZX2),
bočný výhľad na more,

Reštaurácia

n

n

n

n

klimatizácia, fén, balkón alebo
terasa
Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM1), klimatizácia,
fén, balkón alebo terasa
Junior suite (JSX1), bočný
výhľad na more, ca. 30 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, detská postieľka: za
poplatok, klimatizácia, fén,
balkón alebo terasa
Deluxe izba (DZM²), výhľad na
more, ca. 18-25m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4
ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Tenis
Za poplatok
n Joga
n Bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
n Potápanie, PADI potápačská
škola

VÝHODY
n Plážové vybavenie od ca.
polovice mája do polovice
septembra: 2 ležadlá a 1
slnečník na izbu, od 3. radu
na pláži
n 1x vstup do SPA / pobyt
n Privítací drink

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

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZZ1), odlet z Viedne na osobu

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

RODINA
n Integrovaný detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 10 rokov, júl a
august
n Detské animácie, júl a august
INÉ
n Odporúčame prenájom auta

už od

®

1080

Kód: OLB12061

Villaputzu | Sardínia juh | Taliansko

EDEN VILLAGE COLOSTRAI
Priamo na pláži

e

All Inclusive

Areál ponúka rozmanitú škálu animácií, zábavy a programu pre celú rodinu. Hodiny oddychu si
môžete vychutnať priamo na hotelovej pláži s priezračným morom.

Colostrai

Príklad ubytovania - dvojlôžková
izba Best Price Typ1

Villaputzu: Hotel leží priamo pri súkromnej pláži,
vzdialenosť od ubytovania
závisí od polohy v areáli,
medzi 100-300 m. Centrum
Muravera je vzdialené ca.
10 km, Villaputzu ca. 14 km.
Letisko Cagliari je vzdialené
ca. 80 km.
HOTEL
n Miestne poplatky a dane
splatné na mieste
n Záhrada
n Počet bazénov: 1, otvorený
v závislosti od sezóny
n Butik
n Amfiteáter
n WiFi: v otvorených priestranstvách, na recepcii/v lobby
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
n Počet izieb: 148
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),
výhľad na more, rozloha ca.
16 m², klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, fén,
balkón alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia plus
n All Inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky: týždenne
07:30-11:30
n Počet reštaurácií: 1
n Počer barov: 1
ŠPORT
n Aerobic, aqua fitness
n Bowling, stolný tenis
n Tenis
Za poplatok
n Bicykle

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

7 nocí/plná penzia, v dvojlôžkovej
izbe DZZ1, odlet z Viedne, bez transferu na osobu už od

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Tematické večery
RODINA
n Integrovaný detský a baby
bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 11 rokov
n Detské animácie
n Klub pre tínedžerov, od 12 do
17 rokov
n Animácie pre mládež
VÝHODY
n Plážové vybavenie: 2 ležadlá
a 1 slnečník na izbu, od 3.
radu na pláži

®

898

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: CAG24010
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Taliansko | Sicília | Taormina

ATAHOTEL CAPOTAORMINA

r

Priamo na pláži
Komfortný hotel leží na útese nad morom, s jedinečným výhľadom na ostrov Isola Bella, záliv
Naxos a sopku Etna. Oddýchnite si na súkromnej hotelovej pláži.

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba

Reštaurácia Naxos

Taormina: Hotel leží na
útese nad morom s nádherným výhľadom na more,
záliv a Etnu. Centrum mesta
Taormina je vzdialené ca.
3 km (kyvadlová doprava
v cene).
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky: bez poplatku
n Butik, klenotníctvo,
kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa: za poplatok
n Parkovisko (podľa dostupnosti), nestrážené bez poplatku,
garáže za poplatok
n Počet izieb: 190
n Národná kategória: 4
hviezdičky

Raňajková reštaurácia Alcantara

Bazén

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more pre 2- 3 osoby
(DZM1), klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén, balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba pre 1-2
osoby (DZX1), klimatizácia,
trezor, mini bar: za poplatok,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3
n Plážový klub „Bar Spiaggia“
ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
GOLF
n 18 jamkové ihrisko

WELLNESS
n Fínska sauna
Za poplatok
n Masáže

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZX1), odlet z Viedne na osobu

RODINA
n Služby stráženia detí

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

VÝHODY
n Pri príchode 1 typický sicílsky
uvítací darček na izbu
n Hotelový autobus do mesta
Taormina, ca. 6x denne
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n Privátny transfer (pri rezervácii
samotného hotela nie je
možné dorezervovať)

už od

®

1095

Kód: CTA11069

Giardini Naxos | Sicília | Taliansko

HILTON GIARDINI NAXOS

4

Priamo na pláži
Luxusný hotel, priamo pri mori v zálive Recanti s privátnou hotelovou plážou. Oddych
ponúka veľké, moderne zariadené SPA. Tu sa dobre cítia klienti, ktorí hľadajú oddych
a uvoľnenie, a zároveň chcú byť v blízkosti letoviska.

Príklad ubytovania - Hilton
Guestroom Plus s výhľadom na more

Lobbybar

Giardini Naxos: Hotel leží
priamo pri mori. Štrkovopiesočnatá pláž je terasovitá. Hotel sa nachádza
v pokojnej oblasti, v blízkosti
centra Giardini Naxos (ca.
15 minút pešou chôdzou po
promenáde). Mesto Taormina vzdialené ca. 7 km.
HOTEL
n Miestne poplatky a dane
splatné na mieste
n Neskorý check-out (podľa
dostupnosti)
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2, otvorené
v závislosti od sezóny
n Plážové uteráky: za poplatok
n Kaderníctvo
n WiFi: na recepcii/ v lobby
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnosti), nestrážené, za poplatok
n Počet izieb: 296

n

Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Hilton Guestroom Plus
s výhľadom na more (DZM1),
rozloha ca. 32-34 m², centrálne
nastaviteľná klimatizácia,
trezor, mini bar: za poplatok,
WiFi: za poplatok, fén, balkón
n Corner suita s výhľadom na
more (SUM1), rozloha ca.
56 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, centrálne
nastaviteľná klimatizácia,
trezor, súprava na prípravu
kávy a čaju, mini bar: za
poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón
n Duplex suita s výhľadom na
more (SUM²), rozloha ca.
46 m², obývacia izba, mezonet,
centrálne nastaviteľná klimatizácia, trezor,súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, WiFi, župan, 2
kúpeľne, fén, balkón
n Hilton Deluxe izba s výhľadom

n

na more (DZM3), rozloha ca.
32-34 m², centrálne nastaviteľná klimatizácia, súprava
na prípravu kávy a čaju,
trezor, mini bar: za poplatok,
WiFi, župan, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1
ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa „OUR
SPA“ od 16 rokov
n Masáže
RODINA
n Vysoké stoličky pre deti

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n Privátny transfer (pri rezervácii
samotného hotela nie je možné
dorezervovať)

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZX1), odlet z Viedne na osobu
už od

®

994

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: CTA16045
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Taliansko | Kalábria | Pizzo

VALTUR GARDEN CALABRIA

e

Priamo na pláži
Rezort spadá pod manažment uznávanej hotelovej značky Valtur - Clubs. Hostia môžu relaxovať pri
veľkom bazénovom svete, alebo si vybrať zo širokej ponuky zábavy a športu - dovolenková
zábava pre malých a veľkých zaručená!

Príklad ubytovania - viaclôžková izba

Pizzo: Príjemne zariadený
rezort v srdci Kalábrie. Dlhá
tiahla pláž sa nachádza ca.
350 m cestičkou cez píniový
les od hotela. Letisko je
vzdialené len 14 km (ca. 20
min). Dobré východiskové
miesto na výlety po Kalábrií,
ale aj na Sicíliu a Liparské
ostrovy.
HOTEL
n Miestne poplatky a dane
splatné na mieste
n Neskorý check-out (podľa
dostupnosti)
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1, otvorený
v závislosti od sezóny
n Plážové uteráky: za poplatok
n Obchodná pasáž
n Diskotéka/nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v otvorených
priestranstvách
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)

Bazén

n
n

Počet izieb: 580
Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1),
trezor: za poplatok, chladnička,
fén, balkón alebo terasa
n Viaclôžková izba Typ1 (MZX1),
klimatizácia, trezor: za poplatok, chladnička, fén, balkón
alebo terasa
n Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2),
klimatizácia, trezor: za poplatok, mini bar: za poplatok, fén,
balkón alebo terasa
JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholická a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 5
n Plážový klub
ŠPORT
Bez poplatku
n Aqua aerobic, strečing, zumba

n Tenis
Za poplatok
n Fitnes centrum
n Stacionárne bicykle
n Horské bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Kanoe, paddleboarding, vodné
bicykle
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od
16 rokov
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Fitnes a športové animácie
n Show
n Tanečné večery
n Tematické večery

RODINA
n Integrovaný detský/baby
bazén
n Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Klub pre tínedžerov
n Animácie pre mládež
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n Privátny transfer (pri rezervácii
samotného hotela nie je
možné dorezervovať)

1 noc/polpenzia, v dvojlôžkovej izbe
(DZG1), (bez letenie, transferu) na
osobu už od

®

79

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: SUF14004

Polignano | Apúlia | Taliansko

PIETRABLU RESORT & SPA
Priamo na pláži

4

Free WiFi

Moderný rozľahlý 4-hviezdičkový rezort s klubovou atmosférou ponúka zábavu pre veľkých aj
malých. Je veľmi obľúbený u talianskej klientely. Wellnes centrum je balzamom na dušu.

Príklad ubytovania - suita
pre 2-3osoby

Bar pri bazéne

Polignano: Priamo pri nádhernom Jadranskom mori,
v menšom zálive vhodnom
na kúpanie na skalnatom
pobreží. Vstup do mora
z móla po schodíkoch.
Polignano Mare je vzdialené
ca. 5 km, Bari ca. 36 km.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky: za poplatok
n Amfiteáter
n WiFi: v celom rezorte
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
n Počet izieb: 191, bungalovov:
191
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre 1-2
osoby (DZX1), rozloha ca.
20 m², individuálne regulo-

n

n

n

vateľná klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén
Rodinná izba pre 4 osoby
(FZX1), rozloha ca. 41m²,
pozostáva z dvoch dvojlôžkových izieb prepojených
dverami, individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén, balkón
Suita pre 2-3 osoby (SUX1),
rozloha ca. 26m², individuálne
regulovateľná klimatizácia,
trezor, mini bar: za poplatok,
WiFi, fén
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

Reštaurácia

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Mini futbal, volejbal, plážový
volejbal
Za poplatok
n Tenis
WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
RODINA
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 16 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie

7 nocí / All Inclusive, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne
na osobu už od

®

721

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: BRI36010
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Malta | St. Julian‘s

RADISSON BLU RESORT
MALTA ST. JULIAN´S 5
Priamo na pláži
Štýlový 5-hviezdičkový hotel ponúka okrem excelentného servisu aj kvalitné vybavenie.
Od moderných izieb až po nádherný výhľad na more.

Príklad ubytovania - junior suita
s výhľadom na more

St. Julian´s: Veľmi pekné
pokojné miesto v letovisku
St.Julians. Priamo pred
hotelom sa nachádza more
s kamenistá pláž.
HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 5, otvorené
v závislosti od sezóny
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n WiFi: v celom rezorte
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnosti), nestrážené, za poplatok
n Počet izieb: 252
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM1), rozloha ca.
28 m², centrálne nastaviteľná
klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, WiFi, župan, fén,

n

n

n

balkón
Dvojlôžková izba pre 1-3
osoby (DZX1), bočný výhľad
na more, rozloha ca. 28 m²,
centrálne nastaviteľná klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón
Junior suite s výhľadom na
more (JSM1), rozloha ca.
38 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, centrálne
nastaviteľná klimatizácia,
trezor, súprava na prípravu
kávy a čaju, mini bar: za
poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón
Dvojlôžková izba s výhľadom
na bazén (DZX2), centrálne
nastaviteľná klimatizácia,
trezor, súprava na prípravu
kávy a čaju, mini bar: za
poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť

n

voľby medzi obedom a
večerou
Počet barov: 2

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá kapela/hudba

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Tenis

RODINA
n Detský bazén „Children´s
Pool“
n Ohrievač na fľaše
n Detské animácie

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Potápanie
n Kanoe, vodné skútre, vodné
bicykle

VÝHODY
n Plážové vybavenie vo
vybraných termínoch

GOLF
n Golfové ihrisko „Royal Malta
Golf Club“
n 18 jamkové

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

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

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n Privátny transfer

osobu už od

®

943

Kód: MLA11010

St. Paul‘s Bay | Malta

HOTEL DOLMEN RESORT UND SPA
Rodiny

All Inclusive

4

Polpenzia Plus

Komfortne zariadený hotel priamo pri mori ponúka kasíno, plážový klub v karibskom štýle
a rozmanitú ponuku zábavného programu ako aj detský klub s bohatými možnosťami. Wellness
a skrášľovacie procedúry zaručujú čistý oddych!

Príklad ubytovania - suita
s výhľadom na more

PRE RODINY
n

n
n
n

Detský bazén „Waterfall
Kids Pool“: s morskou vodou
Služby opatrovania detí
Detské menu
Detský klub / mini klub, pre
deti od 5 do 12 rokov, jún september

Reštaurácia Menhir

St. Paul´s Bay: V peknom
zálive St Paul´s Bay
s výhľadom na more, v časti
Qawra na stredne rušnej
ulici. Centrum s reštauráciami je vzdialené len pár minút
pešej chôdze, kamenistá pláž
ca. 200 m.
HOTEL
n Miestne poplatky a dane
splatné na mieste
n Posledná kompletná
rekonštrukcia: 2017
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5, otvorené
v závislosti od sezóny
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom rezorte
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnosti), nestrážené, za poplatok
n Počet izieb: 413
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Twin Standard s výhľadom na more
(DZM1), rozloha ca. 20 m²,
klimatizácia, WiFi, fén, balkón
n Dvojlôžková izba Superior
s výhľadom na more (DZM²),
rozloha ca. 25 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
n Suite s výhľadom na more
(SUM1), rozloha ca. 35 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
n Trojlôžková izba Standard
s výhľadom na krajinu (DZX3),
rozloha ca. 25 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
n Štvorlôžková izba Standard
s výhľadom na more (DZM4),
rozloha ca. 25 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia plus
n All Inclusive: plná penzia,

n
n
n

nealkoholické a vybrané
národné alkoholické nápoje
Počet reštaurácií: 2
Počet barov: 4
Kaviareň „Cafe Delos“

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n PADI potápačská škola

VÝHODY
n 10 ® poukaz na procedúry
v Spa
n Vstup do „Oracle“ kasína s
10 ® poukazom na dospelú
osobu
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
n Privítací drink na uvítacom
stretnutí
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n Privátny transfer

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

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

osobu už od

®

727

Kód: MLA13022
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JUMEIRAH BEACH HOTEL
Rodiny

Priamo na pláži

t

Fitnes

Hotel bohatý na tradície s množstvom stálych hostí nadchne svojou polohou – bezprostredná
blízkosť hotela Burj Al Arab! Určite navštívte Uptown Bar a vychutnajte si jedinečný výhľad.

Príklad ubytovania VIX1 - vila Beit
al Dahar s jednou spálňou

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n
n
n

Detský bazén, vyhrievaný
Služby opatrovania detí
Detský bufet
Detský klub / mini klub, pre
deti od 2 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Mini disco
Teenclub od 11 do 17 rokov

Bazénový svet

Dubaj, Jumeirah Beach:
Hotel leží priamo na súkromnej, hotelovej piesočnatej
pláži. „Madinat Jumeirah
Souk“ je vzdialený iba pár
minút pešo. Hotel ponúka
možnosť využitia bezplatnej
dopravy do nákupného centra „Mall of the Emirates“.
Dĺžka transferu z letiska ca.
40 minút.
HOTEL
n Vyhradená časť len pre
dospelých
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Obchodná pasáž
n Diskotéka, nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 599, počet víl: 19
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Ocean Deluxe
(DZM1), výhľad na more,
rozloha ca. 50 m², centrálne
nastaviteľná klimatizácia,
trezor, súprava na prípravu
kávy a čaju, mini bar: za
poplatok, WiFi, župan, fén
n Vila s jednou spálňou „Beit Al
Bahar“ (VIX1), výhľad na
more, rozloha ca. 130 m²,
čiastočná rekonštrukcia 2015,
oddelená obývacia miestnosť,
individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor, kávovar,
súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, stanica na nabíjanie iPodu, denná tlač, fén,
balkón alebo terasa, s priamym prístupom k bazénu
n Suita Superior s dvomi
spálňami (SUM), rozloha ca.
163 m², klimatizácia, mini bar,
WiFi, roomservice, denná tlač,
župan, fén, balkón alebo
terasa
n Možnosť rezervácie aj iných
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 9
n Dinearound
n Počet barov: 10
n Kaviareň
n Plážová klub
n Skybar
ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku:
n Fitnes centrum
n Aerobic
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok:
n Windsurfing
n Plachtenie
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže
WELLNESS
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
VÝHODY
n Minerálna voda na izbe, bezplatne, denne dopĺňaná
n Neobmedzený vstup do aquaparku Wild Wadi Water Park
n Kyvadlová doprava do nákupného centra Mall of the
Emirates
n Prístup pre rodiny do Premium Leisure Lounge Club
a pre dospelých do Club
Executive Lounge

7 nocí / raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZM3), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

2087

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: DXB18012

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

Ajman | Spojené Arabské Emiráty | Orient

KEMPINSKI AJMAN
Priamo na pláži

Free WiFi

71

5

Fitnes

Máte chuť na pokoj, oddych a vysnívanú pláž? Tieto výhody ako aj ajurvédske centrum
a pozorný servis čakajú na hostí tohto príjemného hotela.

Pláž

Kaviareň Kranzler

Ajman: Hotel leží priamo na
rozľahlej, dlhej piesočnatej
pláži Ajman, ktorá sa radí
medzi najkrajšie v Emirátoch.
Emirát Sharjah je vzdialený
ca. 5 km. Dĺžka transferu
z letiska ca. 40 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 182
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Signature
Deluxe (DZM1s), v hlavnej
budove, výhľad na more,
rozloha ca. 36 m², individuálne
regulovateľná klimatizácia,
trezor, mini bar: za poplatok,
WiFi, župan, fén, balkón
n Dvojlôžková izba Laguna

Bar Zanzibar

n

Poolside (DZX1), vo vedľajšej
budove, výhľad na bazény,
rozloha ca. 32-39 m²,
čiastočná rekonštrukcia 2015,
klimatizácia, trezor, mini bar:
za poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón
Možnosť rezervácie aj iných
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, polpenzia
plus, plná penzia, plná penzia
plus
n Počet reštaurácií: 4
n Dinearound
n Počet barov: 5
n Kaviareň „Café on First“
n Pub „World Cup Bar“
ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Aerobik, pilates, joga

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Kempinski The Spa“
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animačný program pre
dospelých
RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
VÝHODY
n Denne dopĺňaná minerálna
voda na izbe

n

n

n

n

Privítací darček pre deti,
župany a papuče pre
dospelých aj deti
Kyvadlová doprava do emirátu
Sharjah a Dubaj (podľa
dostupnosti, 3xdenne)
Špeciálne ponuky pre
novomanželov
K narodeninám počas pobytu
koláč

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZX1), odlet z Viedne, na osobu
už od

®

1013

1 noc/raňajky, v DZX1 (bez
letenky a transferu) na osobu
už od

®

84

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: DXB13010

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

9,1
8,7
8,3
8,8

8,7
z 10

92%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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Atlantis Beach

Príklad ubytovania - Imperial Club izba

Royal Bazén

Aquaventure

Dubaj | Spojené Arabské Emiráty | Orient

ATLANTIS THE PALM
Rodiny

Priamo na pláži

73

5

Free WiFi

Spoznajte a zažite mýty potopenej Atlantídy v hoteli plnom superlatívov. Nechajte sa uniesť
úžasnou architektúrou ako aj výnimočnou polohou tohto úžasného hotela.

PRE RODINY
n

n
n
n

n
n
n

Detský bazén „Zero Entry
Pool“, vyhrievaný
Vypožičanie detského kočíka
Detské menu
Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Teenclub od 13 do 18 rokov

Dubaj, The Palm: Hotel
leží na korune palmového
ostrova Jumeirah. Hotel je
architektonický skvost a má
svoju vlastnú, 1,4 km dlhú
piesočnatú pláž. Hotel s pevninou spája tzv. „Monorail“.
Dĺžka transferu z letiska: ca.
25 minút.
HOTEL
n Počet bazénov: 3
n Vyhrievaný bazén
n Aquapark „Aquaventure“
n Plážové uteráky
n Minimarket, butik, klenotníctvo, kaderníctvo
n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 1539
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe (DZX1),
v hlavnej budove, ohraničený
výhľad na more, rozloha ca. 45
- 47 m², individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor,
súprava na prípravu kávy a čaju,
varná kanvica, mini bar: za
poplatok, WiFi, župan, fén,
francúzsky balkón
n Suita s jednou spálňou „Terrace Club“ (SUX1), rozloha ca.
94 m²,oddelená obývacia izba,
centrálne nastaviteľná klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, varná
kanvica, mini bar: za poplatok,
WiFi, denná tlač, župan, fén,
balkón
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

ŠPORT
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku:
n Fitnes centrum
n Plážový futbal, plážový
volejbal, bedminton
n Joga

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 11
n Počet barov: 6
n Kaviareň „Poseidon Cafe“
n Plážový klub „Nasimi Beach“

VÝHODY
n Denne dopĺňaná minerálna
voda na izbe
n Možnosť večere vo viacerých
reštauráciách

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok:
n PADI potápačská škola
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„ShuiQi Spa & Fitness“
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

n

n

Bezplatný vstup do akvária
„The Lost Chambers“ a aquaparku „Aquaventure
Waterpark“
Jednorazový bezplatný vstup
do detského klubu Atlantis
Kids (3-12 rokov) od 14:0017:00

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer

7nocí / raňajky, v dvojlôžkovej
izba (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

2072

1 noc/raňajky, v DZX1 (bez
letenky a transferu) na osobu
už od

®

411

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: DXB20005

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,9
8,9
9,0
9,0

8,7
z 10

96%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND
Priamo na pláži

t

Golf

Luxusný rezort leží priamo na nádhernej pláži ostrova Saadiyat Island a zaručene splní podmienky
aj tých najnáročnejších dovolenkárov. Dokonalý oddych s nádhernou kulisou. Príjemný oddych pre
telo aj myseľ.

Príklad ubytovania - Superior izba typu
Queen s výhľadom na more

Reštaurácia Olea

Saadiyat Island: Luxusný
rezort obklopuje golfové
ihrisko a leží priamo na
piesočnatej pláži ostrova
Saadiyat Island pričom ponúka dokonalý pokoj a oddych.
Centrum Abu Dhabi je
vzdialené ca. 15 minút
autom. Dĺžka transferu
z letiska ca. 40 minút
HOTEL
n Vyhradená časť hotela iba pre
dospelých
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 376
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior King
(DZX1), rozloha ca. 55 m², klimatizácia, trezor, mini bar: za

n

n

n

poplatok, WiFi, Butlerservice,
župany, fén, balkón alebo
terasa
Suite „St.Regis“ (SUM1),
výhľad na more, rozloha ca.
85 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
trezor, kávovar, súprava na
prípravu kávy a čaju, varná
kanvica, mini bar: za poplatok,
WiFi, denná tlač, župan, fén,
balkón alebo terasa
Dvojlôžková izba Superior
Queen s výhľadom na more
(DZM), rozloha ca. 55 m², klimatizácia, trezor, WiFi, fén,
balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť
výberu medzi obedom
a večerou, plná penzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Joga
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a sezóny

VÝHODY
n Denne dopĺňaná minerálna
voda a lokálna tlač na izbe
n 24hodinový St.Regis
Butler-service
n Vstup do St. Regis Athletic
Health Club a na súkromnú
pláž

GOLF
n 18 jamkové ihrisko
WELLNESS
n Wellness centrum / Spa
„Iridium Spa“
Za poplatok
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
RODINY
n Detský bazén „Sandcastle
Club Kids Pool“
n Detský klub / mini klub pre
deti od 1 do 12 rokov

7nocí / raňajky, v dvojlôžkovej
izba (DZX1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1484

1noc / raňajky v DZX1 (bez leteniek a transferu), na osobu
už od

®

152

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: AUH14014

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

Ras Al Khaimah | Spojené Arabské Emiráty | Orient
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HILTON RAS AL KHAIMAH
RESORT & SPA 5
Rodiny

Priamo na pláži

Potápanie

Obľúbený a hlavne rozľahlý plážový rezort leží uprostred privátnej zátoky a ponúka nádherný
výhľad na Arabské more. Vychutnajte si nerušené dni s vysokým komfortom a známym Hilton
servisom.

Príklad ubytovania - Deluxe izba
s výhľadom na more

Piaceri da Gustare

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n
n
n
n

Detský bazén, vyhrievaný
Starostlivosť o deti
Detské menu
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Teenclub
Animácie pre mládež

Ras Al Khaimah: Hotel leží
v nádhernom prostredí,
obklopený horami s kontrastom svetlej, piesočnatej pláže
a tyrkysovo modrého mora.
Dĺžka transferu z letiska ca.
60 minút
HOTEL
n Skorý check-in
n Neskorý check-out
n Privítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Bazén: 1
n Plážové uteráky
n Butik, kaderníctvo
n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: na otvorených
priestranstvách
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Povinné predloženie kreditnej
karty pri Check In
n Počet izieb: 475, viliek: 151
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

Pláž

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe
(DZX1), výhľad na more,
rozloha ca. 51 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
centrálne nastaviteľná klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón
n Dvojlôžková izba Villa Superior
s výhľadom na bazén (DZX2) ,
rozloha ca. 60 m², individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar:
za poplatok, WiFi, župan, fén,
balkón alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná
penzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 3

n
n

Počet barov: 5
Kaviareň „BN Cafe“

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Nordic walking, body work
n Futbal, plážový volejbal
n Tenisové kurty: 2
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Živá kapela/hudba

VÝHODY
n Denne dopĺňaná minerálna
voda na izbe
n Špeciálne ponuky pre
mladomanželov
7nocí / raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX3), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1323

1noc / raňajky, v DZX3 (bez
letenky a transferu) na osobu
už od

®

83

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: RKT15029

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,9
7,9
8,1
8,4

8,3
z 10

94%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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Indický oceán | Maldivy | Rasdhoo atol

Príklad ubytovania - vodná vila Deluxe

Sand Bar

Rasdhoo atol | Maldivy | Indický oceán

KURAMATHI ISLAND RESORT
Rodiny

Priamo na pláži

77

4

All Inclusive

Na jednom z najväčších dovolenkových ostrovov 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.

Príklad ubytovania - vodná vila
s jacuzzi

Príklad ubytovania - plážová vila

PRE RODINY
n

n
n

n
n

Detský bazén „Children's
Pool“
Služby opatrovania detí
Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Príklad ubytovania - vodná vila
Deluxe

Rasdhoo-Atoll: Hotel leží
v severnej časti Ari Atolu
na ostrove Rasdhoo Atol.
Ideálne podmienky pre
potápanie vás čakajú priamo
na podmorskom útese pri
hoteli. Tropický rezort s postupne sa zvažujúcimi plážami
obídete pešo za ca. 1 ½
hodiny. Dĺžka: 1,8 km. Šírka:
ca. 500 m. Dĺžka transferu z
letiska: ca. 90 minút rýchlo
loďou alebo ca. 20 minút
hydroplánom.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi: na verejných priestranstvách, recepcii a v lobby
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 360
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Thundi vila na vode
s bazénom (BUM5), bungalov,
výhľad na more, rozloha ca.
142 m², klimatizácia, WiFi, fén,
terasa s ležadlami, slnečníkom
a sedením, oddelená sprcha,
privátny bazén
n Plážová vila (BUX1), bungalov,
rozloha ca. 70 m², klimatizácia, fén, súprava na prípravu
kávy a čaju, WiFi, terasa
s ležadlami a sedením
n Novomanželská vila s bazénom
(BUX6), rozloha ca. 310 m²,
oddelená obývacia miestnosť,
klimatizácia, fén, súprava na
prípravu kávy a čaju, WiFi,
terasa s ležadlami a sedením,
vírivkou a privátnym bazénom
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje

n
n

Počet reštaurácií: 12
Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenis: 1 kurt
n Fitnes centrum
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n Škola plachtenia, plachtenie,
katamaran
n PADI/SSI potápačská škola
WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Kuramathi Spa“
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov a k výročiam
svadieb
7 nocí / plná penzia, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne,
na osobu už od

®

1969

1 noc / polpenzia, v bungalove
BUX1 (bez leteniek) na osobu
už od

®

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,6
9,4
8,9
9,4

9,4
z 10

Odporúčania

98%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

88

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: MLE50020

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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MEERU ISLAND RESORT & SPA
Priamo na pláži

All Inclusive

4

Uvedomelé stravovanie

Veľký, husto zalesnený ostrov vás navedie na dlhé prechádzky po pláži s jemným pieskom
s nádherným výhľadom na čisté, tyrkysové vody. Priateľský personál a jedinečná atmosféra tu
majú vysokú hodnotu.

Príklad ubytovania BUX2 - plážová vila s
jacuzzi

Pavilion Bar

Severný Male Atoll:
Vnútorná strana atolu tohto
relatívne veľkého ostrova sa
vyznačuje dlhou, pozvoľne
sa zvažujúcou plážou s bielym pieskom a je vhodná
na kúpanie. Strana otočená
k vonkajšiemu útesu je
prirodzene belasá koralová
pláž (odporúčajú sa topánky
do vody). Dĺžka: 1,2 km.
Šírka: ca. 350 m. Dĺžka
transferu z letiska: ca. 55
minút rýchloloďou.
HOTEL
n Vyhradená časť len pre
dospelých
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: na verejných
priestranstvách
n Počet izieb: 284
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Vila na vode Jacuzzi (BUM1),
bungalov, minimálny vek: 18
rokov, výhľad na more,
rozloha ca. 85 m², klimatizácia, súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, terasa
s vírivkou
n Plážová vila Jacuzzi (BUX2),
bungalov, minimálny vek: 18
rokov, výhľad na more,
rozloha ca. 80 m², klimatizácia, súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, balkón alebo
terasa s vírivkou
n Dvojlôžková izba s výhľadom
do záhrady (DZX1), rozloha
ca. 50 m², klimatizácia,
súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, balkón alebo
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
n

Počet reštaurácií: 6
Počet barov: 6

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Joga
n Bicykle
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Plachtenie
Za poplatok
n Windsurfing
n Katamaran
n Potápanie, PADI potápačská
škola
GOLF
n „Golf Course“, za poplatok

n

Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
RODINY
n Detský bazén „Children´s
Wading Bazén“

Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,5
9,4
9,0
9,3

9,4
z 10

Odporúčania

7 nocí / plná penzia, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne,
na osobu už od

®

1910

1 noc / polpenzia, v bungalove
BUX1 (bez leteniek) na osobu

®

128

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: MLE20010

99%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov a k výročiam
svadieb

už od
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Duniye Spa“
n Masáže

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.

Lhaviyani atol | Maldivy | Indický oceán

KUREDU
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4

Priamo na pláži

All Inclusive

Uvedomelé stravovanie

Veľmi priestranný ostrov „naboso“ ponúka všetko čo na dovolenke potrebujete. Potápači, hráči
golfu a milovníci slnka, ktorí hľadajú zmenu a extra služby, prežijú na tomto ostrove úžasnú
dovolenku.

Príklad ubytovania - vila Sultan

Pláž

The “O” Bazén

Príklad ubytovania - vila na vode Sangu

Lhaviyani-Atoll: Rozľahlý,
exotický ostrov so svojimi
postupne sa zvažujúcimi,
bielymi piesočnatými plážami leží ca. 150 km severne
od Male. Lhaviyani-Atoll je
známy obrovským počtom
rôznych druhov rýb. V blízkosti ležiaci koralový útes
je ideálny na šnorchlovanie.
Vily sa nachádzajú na
severnej a južnej strane
ostrova. Dĺžka ca. 1585 m,
šírka ca. 380 m.
Dĺžka transferu z letiska: ca.
40 minút hydroplánom.
HOTEL
n Vyhradená časť iba pre
dospelých
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 383
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Vila na vode „Sangu“ (BUM1),
bungalov nad vodou, minimálny vek: 18 rokov, výhľad
na more, rozloha ca. 70 m²,
klimatizácia, súprava na
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén,
terasa s ležadlami a sedením
n Záhradný bungalov (BUX1),
rozloha ca. 54 m², výhľad do
záhrady, klimatizácia, fén, WiFi,
terasa s ležadlami
n Plážová vila „Sangu Jacuzzi“
(BUX7), minimálny vek: 18
rokov, výhľad na more, klimatizácia, súprava na prípravu
kávy a čaju, WiFi, fén, balkón
alebo 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: 7
n Počet barov: 8

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Prenájom bicyklov
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
n Potápanie, PADI potápačská
škola
GOLF
n Golfové ihrisko: za poplatok
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Duniye Spa“
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
RODINY
n Detský bazén „Children´s
Wading Pool“

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
7 nocí / All Inclusive, v bungalove
(BUX1), odlet z Viedne, na osobu
už od

®

2192

1 noc / polpenzia v BUX1 (bez
leteniek) na osobu
už od

®

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,4
9,4
8,7
9,2

9,2
z 10

Odporúčania

98%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

123

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: MLE40040
TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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ATMOSPHERE
KANIFUSHI MALDIVES
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5

Rodiny
Nedotknuté pláže s bielym pieskom v jednej dlhej lagúne s tyrkysovou farbou vody, obkolesené
bujnou tropickou vegetáciou. Nájdete tu 5-hviezdičkový zážitok mimoriadneho umenia.
Maximálne súkromie v rezorte navrhnutom v puritánskych čistých líniách.

Príklad ubytovania - rodinná vila Sunset

Hlavná reštaurácia

Lhaviyani-Atol: Nový rezort
vybudovaný na atole Lhaviyani, v prírodnej rezervácii.
Dĺžka ostrova: ca 2000 m,
šírka ca 90 m. Medzinárodné
letisko Mahé je vzdialené ca.
133 km.
Dĺžka transferu z letiska: ca.
35 minút hydroplánom.
HOTEL
n Vyhradená časť iba pre
dospelých
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet víl: 132
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Rodinná vila Sunset (VIM2),
výhľad na more, pozostáva
z dvoch izieb prepojených

Hlavný bazén

n

n

n

n

dverami, klimatizácia, trezor,
súprava na prípravu kávy
a čaju, mini bar, WiFi, župan,
fén, terasa so sedením
Vila Sunset s bazénom (VIM4),
prvá rada na pláži, výhľad na
more, klimatizácia, trezor,
súprava na prípravu kávy
a čaju, mini bar, WiFi, župan,
fén, terasa so sedením
Plážová vila Sunset (VIM1),
výhľad na more, klimatizácia,
trezor, súprava na prípravu
kávy a čaju, mini bar, WiFi,
župan, fén, terasa so sedením
Junior suita Sunset (VIM3),
vila, výhľad na more, rozloha
ca. 132 m², klimatizácia, stropný ventilátor, trezor, súprava
na prípravu kávy a čaju, mini
bar, WiFi, župan, fén, terasa
so sedením, veranda
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

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

n
n

alkoholické nápoje
Počet reštaurácií: 2
Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Aqua Fitnes, plážový volejbal
n Tenisové kurty: 1
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Windsurfing
n Katamaran
Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, kanoe
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
RODINY
n Starostlivosť o deti
n Služby stráženia detí
n Detský klub / mini klub pre
deti od 4 do 12 rokov

7 nocí / All Inclusive, v plážovej
vilke (VIM1), odlet z Viedne, na
osobu už od

®

3218

1 noc / raňajky v VIM1 (bez
leteniek) na osobu
už od

®

338

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

Kód: MLE40450
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LILY BEACH RESORT & SPA
Rodiny

Priamo na pláži

5

All Inclusive

Definíciou All Inclusive na najvyššej úrovni je koncept „Platinum Plan“. V rezorte Lily Beach bola
táto forma bývania vynájdená a dovedená k dokonalosti.

Pláž

Aqua Bar

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Detské menu, detský bufet
Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko

Príklad ubytovania- plážová vila

Ari-Atol: Ostrov Huvahendhoo leží v južnej časti Ari
atolu. Rezort sa vyznačuje
nedotknutými, pozvoľne sa
zvažujúcimi plážami, bujnou
exotickou vegetáciou a pôsobivým podmorským svetom
ideálnym na potápanie
a šnorchlovanie. Dĺžka ostrova: ca 600 m, šírka ca 110 m.
Dĺžka transferu z letiska: ca.
25 minút hydroplánom.

n

bazén, rozloha ca. 126 m²,
individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar,
WiFi, župan, fén, balkón alebo
terasa s ležadlami a sedením
Plážová vila (BUX1), bungalov,
rozloha ca 68 m², individuálne
nastaviteľná klimatizácia,
trezor, súprava na prípravu
kávy a čaju, mini bar, WiFi,
župan, fén, terasa s ležadlami
a sedením
Suita nad vodou „Sunset
Honeymoon“ (SUM2), bungalov nad vodou, priváty bazén,
oddelená obývacia miestnosť,
individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar,
WiFi, župan, fén, balkón alebo
terasa s ležadlami a sedením
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

HOTEL
n Vyhradená časť iba pre
dospelých
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 125
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

n

UBYTOVANIE
n Deluxe vila na vode (BUM1),
bungalov nad vodou, privátny

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané prémiové

n

n
n
n

n
n

alkoholické nápoje
Počet reštaurácií: 4
Showcooking, Dinearound
Detský bufet: detské menu;
vegetariánske jedlá, surové
potraviny
Ľahké jedlá
Počet barov: 3

VÝHODY
n Pri pobyte v Deluxe vodnej
vile (BUM1) na min 3 noci 1
fľaša sektu a sušienky na
izbu/pobyt
n Špeciálne výhody pre
novomanželov

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Zumba, joga, tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Windsurfing
n Katamaran
Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Tamara Spa by Mandara“
n Masáže

7 nocí / All Inclusive, v dvojlôžkovej vilke (BUX1), odlet z Viedne
na osobu už od

®

3550

1 noc / polpenzia v BUX1 (bez
leteniek) na osobu
už od

®

429

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: MLE60070

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

Grand Baie | Maurícius | Indický oceán
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CANONNIER BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA 4
Rodiny

Priamo na pláži

All Inclusive

Jedinečnosťou tohto hotela je prvotriedna, medzi figovníkmi postavená, wellness oáza. Pozorný
personál nenecháva žiadne želanie nenaplneným. Hostia si môžu vychutnávať dych berúci výhľad
na iskrivú hladinu tyrkysového oceánu.

Le Navigator

Hlavný bazén

PRE RODINY
n
n
n

n
n
n

Detský bazén
Starostlivosť o deti
Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 12 rokov
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Príklad ubytovania - rodinná
izba Duplex

Hlavný bazén

Grand Baie: Hotel leží na
severozápadnom pobreží na
polostrove Pointe aux Canonniers. Dve idylické piesočnaté
pláže obkolesujú areál. Grand
Baie s početnými reštauráciami a obchodíkmi je vzdialené
len 5 km (denne dobré autobusové spojenie). Mesto Port
Louis je vzdialené ca 25 km.
Dĺžka transferu z letiska ca.
90 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Bazény „Main Bazén“
n Plážové uteráky
n WiFi: na recepcii a v lobby
n Povinné predloženie kreditnej
karty pri Check-In
n Počet izieb: 284
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
s výhľadom na more (DZM1),

n

n

n

n

rozloha ca. 24 m², klimatizácia, súprava na prípravu kávy
a čaju, fén, balkón alebo
terasa
Dvojlôžková izba Standard
s výhľadom do záhrady
(DZX1), nezrekonštruovaná,
rozloha ca. 24 m², klimatizácia, súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
Rodinná izba Duplex
s výhľadom na more (FZM1),
rozloha ca. 34 m², klimatizácia, súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, balkón alebo
terasa
Rodinná izba Duplex
s výhľadom do záhrady
(FZX1), rozloha ca. 34 m², klimatizácia, súprava na prípravu
kávy a čaju, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
Dvojlôžková izba Honeymoon/
Anniversary Standard
s výhľadom do záhrady
(DZY2), rozloha ca. 24 m², klimatizácia, súprava na prípravu

n

kávy a čaju, fén, balkón alebo
terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 2
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
n Windsurfing
n Plachtenie
Za poplatok
n PADI potápačská škola

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

GOLF
n golfové ihrisko
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov a na výročia
svadieb
MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n TUI privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí / polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX5), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1436

1noc / polpenzia v DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

130

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: MRU40008

Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

9,0
8,8
7,7
8,6

8,5
z 10

95%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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NECHAJTE SA ROZMAZNÁVAŤ
Gastronomická ponuka zo starostlivo vyberaných produktov
a čerstvo pripravovaných jedál poskytuje množstvo lahôdok pre
každého. Vychutnajte si priateľskú atmosféru na veľkej terase
s výhľadom na Indický oceán.

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail!
Brigitta Pelzer, RIU Hotels & Resorts
info@tui.com
Reštaurácia Bangalore

Bazén

Le Morne | Maurícius | Indický oceán

RIU CREOLE
Rodiny

85

4

Priamo na pláži

All Inclusive

Rozmanitá gastronomická ponuka so špecialitami v 2 reštauráciách a ponukou lahôdok, kde si
vyberie každý. Z hlavného baru si oddýchnite pri krásnom výhľade na Indický oceán, zatiaľ čo sa
najmenší hostia budú hrajú a zabávajú v detskom klube RiuLand.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ

Príklad ubytovania - dvojlôžková
izba Superior

n

PRE RODINY
n
n

n
n

Detský bazén
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko

n
n
n
n

n

Le Morne: Rezort sa nachádza na juhozápade, priamo
na krásnej pláži s bielym
piesokom, na polostrove Le
Morne, v pešej dostupnosti
od známeho Le Morne Brabant. Dĺžka transferu z letiska: ca. 1 hod 20 min.
HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 313
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior
(DZX1), bočný výhľad na
more, rozloha ca. 42 m²,
centrálne nadstavovaná klimatizácia, trezor, kanvica na
vodu, mini bar, WiFi: za poplatok, fén, balkón alebo terasa
n Rodinná izba (FZX1), rozloha
ca. 47 m², pozostáva z 2 izieb

n

n

prepojených dverami, centrálne nadstavovaná klimatizácia, trezor, kanvica na vodu,
mini bar, WiFi: za poplatok,
fén
Dvojlôžková izba s čiastočným
výhľadom na more (DZX2),
rozloha ca. 35 m², centrálne
nadstavovaná klimatizácia,
trezor, kanvica na vodu, mini
bar, WiFi: za poplatok, fén,
balkón alebo terasa
Suita s výhľadom na more
(SUM1), priamy výhľad na
more, rozloha ca. 65 m²,
oddelená obývacia miestnosť,
centrálne nadstavovaná klimatizácia, trezor, kanvica na
vodu, mini bar, WiFi: za poplatok, fén, balkón alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Predĺžené raňajky
n Počet reštaurácií: 3
n Showcooking
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n TUI privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Kajaky, paddleboarding
Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing,
kitesurfing

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

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

ZÁBAVA
n Animácia a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba
n Karaoke
n Kreatívne kurzy
VÝHODY
n Vstup a nápoje na diskotéke
v cene

na osobu už od

®

1501

1 noc / All Inclusive v DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

122

Kód: MRU60061

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,8
8,8
7,3
8,0

8,0
z 10

86%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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SHANDRANI BEACHCOMBER
RESORT & SPA 5
Rodiny

Priamo na pláži

All Inclusive

Tento predovšetkým rodinami obľúbený hotel ponúka ideálnu kombináciu krásnych pláží,
kvalitných All inclusive služieb a krátkeho transferu z letiska. Je jedným z tradičných hotelov na
Mauríciu.

Le Grand Port

PRE RODINY
n
n
n
n

n

n

Príklad ubytovania - Superior izba
Honeymoon/Anniversary

Blue Bay: Hotel leží na
juhovýchodnom pobreží
ostrova uprostred tropického parku. Okrem malej
piesočnatej zátoky ponúka
aj širokú pláž v lagúne a tiež
dlhú prírodnú piesočnatú
pláž s palmami a kríkmi.
Vzdialenosť do mesta Mahébourg ca. 12 km. Z dôvodu
blízkosti letiska je nutné
počítať so zvýšením hlukom
lietadiel. Dĺžka transferu
z letiska ca. 15 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Bazénový svet s ležadlami
a slnečníkmi
n Plážové uteráky
n WiFi: na recepcii a v lobby
n Práčovňa: za poplatok
n Služby concierge
n Povinné predloženie kreditnej
karty pri Check In
n Počet izieb: 327
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

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

Hlavný bazén

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior
(DZX1), čiastočný výhľad na
more, rozloha ca. 45 m², klimatizácia, fén, súprava na
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
n Rodinný apartmán (FZX1),
výhľad na more. Ca. 75 m²,
oddelená detská izba, klimatizácia, 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, nealkoholické a vybrané
národné alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 2
ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Windsurfing
n Plachtenie
Za poplatok
n PADI potápačská škola
WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Shandrani Spa“
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov a na výročia
svadieb

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n TUI privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
7 nocí / All Inclusive, v dvojlôžkovej izbe (DZX1), odlet z Viedne
na osobu už od

®

1880

1 noc / All Inclusive v DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

270

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: MRU75010

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

9,0
8,9
8,6
8,7

9,0
z 10

95%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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THE H RESORT BEAU VALLON
BEACH SEYCHELLES 5
Rodiny

Priamo na pláži

Free WiFi

Na najkrajšej časti 3 km dlhej, nádhernej bielej pláži Beau Vallon leží tento butikový hotel.
Odľahlá poloha, ale aj bohatá ponuka vodných športov, pridáva na exkluzivite. Beach vily sa
nachádzajú priamo na nádhernej pláži.

Príklad ubytovania VIX1 - Plážová
vila s bazénom

Pláž Beau Vallon

PRE RODINY
n
n
n
n
n
n
n

Detský bazén
Služby opatrovania detí
Vysoké stoličky pre deti
Detské menu
Detský klub / mini klub
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Príklad ubytovania JSX2 - Junior
suita s výhľadom do záhrady

Beau Vallon: Idylický rezort
na ostrove Mahé leží len 25
minút jazdy od medzinárodného letiska a 15 minút od
hlavného mesta Victoria,
napriek tomu sa nachádza
priamo v zeleni a na nádhernej pláži Dĺžka transferu
z letiska ca. 25 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 100
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Junior suita (JSX1), rozloha
ca. 55 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, individuálne regulovateľná klimatizácia/kúrenie, trezor, stropný

n

n

ventilátor, súprava na prípravu
kávy a čaju, varná kanvica na
vodu, mini bar: za poplatok,
WiFi, roomservice: za poplatok,
župan, fén, balkón
Plážová vila s bazénom (VIX1),
čiastočný výhľad na more,
rozloha ca. 150 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
individuálne regulovateľná klimatizácia/kúrenie, trezor,
stropný ventilátor, Nespresso
kávovar, súprava na prípravu
kávy a čaju, varná kanvica na
vodu, mini bar: za poplatok,
WiFi, roomservice: za poplatok,
vonkajšia sprcha, župan, fén,
terasa s ležadlami, sedením
a privátnym bazénom
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná
penzia
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 51

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Joga

7 nocí/raňajky, v junior suite
(JSX1), odlet z Viedne na osobu

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Kajaky, paddleboarding

1 noc/raňajky v JSX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Sesel Spa“
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Živá kapela/hudba
VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov a na výročia
svadieb na vybrané termíny

už od

už od

®
®

1901

290

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: SEZ10005

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.
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BERJAYA BEAU VALLON BAY
RESORT & CASINO 3
Priamo na pláži

Potápanie

Vodné športy

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 FZX2 - rodinný
Deluxe Chalet

Príklad ubytovania - dvojlôžková izba
Deluxe Chalet

Bazén len pre dospelých

Beau Vallon: Hotel leží
severozápadne od Mahé,
priamo na jednej z najkrajších pláži v dlhom zálive
Beau Vallon. Hlavné mesto
Victoria je vzdialená ca.
10 km. Viaceré reštaurácie
sa nachádzajú v blízkosti
hotela. Dĺžka transferu
z letiska: ca. 20 minút
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
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. 25 m², klimatizácia, súprava na prípravu

n

n

n

n

kávy a čaju, WiFi, za poplatok,
fén
Rodinná izba Standard (FZX1),
rozloha ca. 49 m², pozostáva
z 2 oddelených izieb prepojených dverami, klimatizácia,
súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi: za poplatok, fén
Dvojlôžková izba Superior
(DZX2), rozloha ca. 36 m², klimatizácia, súprava na prípravu
kávy a čaju, WiFi: za poplatok,
fén
Dvojlôžková izba Deluxe Chalet (DZX3), rozloha ca. 47 m²,
klimatizácia, súprava na
prípravu kávy a čaju, WiFi: za
poplatok, fén, balkón alebo
terasa
Rodinný Deluxe Chalet (FZX2),
rozloha ca. 94 m², pozostáva
z 2 oddelených izieb prepojených dverami, , klimatizácia,
súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi: za poplatok, fén,
balkón alebo terasa

Reštaurácia Parrot

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, polpenzia
plus, plná penzia
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3

VÝHODY
n Deluxe Chalet (DZX3)/Deluxe
Family Chalet (FZX2): možnosť
neskoršieho check out (15:00,
podľa dostupnosti)

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZX1), odlet z Viedne, na osobu

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Windsurfing
n Plachtenie
Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, jetski, parasailing,
jazda na banáne
WELLNESS
Za poplatok
n Masáže
RODINY
n Detský bazén
n Detské ihrisko

už od

®

1082

1 noc/raňajky, v DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

84

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: SEZ10030

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

6,6
6,1
6,1
5,8

6,1
z 10

75%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

Severné pobrežie / Nungwi | Tanzánia / Zanzibar

LA GEMMA DELL `EST RESORT
Priamo na pláži

All Inclusive

89

5

Potápanie

Priamo na krásnej pláži s bielym jemným pieskom na ostrove Zanzibar leží tento dobre vybavený,
luxusný rezort La Gemma Dell´Est. Okolie tvorené tropickou záhradou a malebnými vodnými
tokmi je balzamom na dušu.

Pláž

Bazén

Príklad ubytovania - Vila Star of the
East s 2 spálňami

Pláž

Nungwi Peninsula: Rezort
leží na severozápadnom
pobreží Zanzibaru, v oblasti
Nungwi, priamo na hotelovej
pláži s prírodným belasým
pieskom. Centrum letoviska
je vzdialené ca. 2 km. Dĺžka
transferu z letiska je ca. 60
minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Bazénový svet
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
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe
(DZM1), výhľad na more,
rozloha ca. 32 m², terasa so
sedením
n Vila s jednou spálňou „Star of
the East“ (VIX1), výhľad na
more, rozloha ca. 125 m²,
obývacia miestnosť, klimatizácia, trezor: bez poplatku,
súprava na prípravu kávy
a čaju, mini bar: bez poplatku,
terasa so sedením a vírivou
vaňou
n Možnosť rezervácia ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 1
n Aqua Fitness, strečing
n Plážový volejbal

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Detské menu
n Detské animácie
n Animácie pre mládež

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Kanu
Za poplatok:
n Škola surfovania, plachtenia
n PADI potápačská škola
n Windsurfing, vodné lyže a iné

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n TUI privátny transfer

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Medicínske, skrášľovacie
procedúry / kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Program pre dospelých
n Živá kapela/hudba

7 nocí/All Inclusive, dvojlôžkovej
vilke (VIX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,4
8,5
8,9
9,0

9,1
z 10

Odporúčania

1660

1noc/All Inclusive v DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

93%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

145

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: ZNZ40012
TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Tanzánia | Zanzibar | Severné pobrežie | Bwejuu

KARAFUU BEACH RESORT
Priamo na pláži

All Inclusive

3

Potápanie

Rezort sa vyznačuje exotickou atmosférou a širokou ponukou športových aktivít. Zatiaľ čo si
najmenší návštevníci užívajú širokú ponuku voľnočasových aktivít, vy si môžete nechať
rozmaznávať všetky zmysly vo veľkom Samawati Spa.

Príklad ubytovania - Dvojlôžková izba
Bondeni

Hlavný bazén

Hlavný bar

Bwejuu: Rezort leží priamo
na pláži na útese. Známe
Stone Town je vzdialené ca.
64 km. Dĺžka transferu z
letiska ca. 60 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Bazén thalasso
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli, za
poplatok
n Práčovňa: za poplatok
n Počet izieb: 135
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba „Garden“
(DZX1), výhľad do záhrady,
rozloha ca. 45 m², trezor,
stropný ventilátor, varná
kanvica, mini bar: za poplatok,
terasa so sedením
n Dvojlôžková izba „Bondeni“
(DZX2), výhľad do záhrady
alebo na bazén, rozloha ca.
48 m², varná kanvica, mini

n

bar: za poplatok, terasa so
sedením
Dvojlôžková izba „Cottage“
(DZX3), výhľad do záhrady,
rozloha ca. 60 m², súprava na
prípravu kávy a čaju, varná
kanvica, mini bar: za poplatok,
WiFi za poplatok, fén, terasa
so sedením

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1
ŠPORT
n Aqua fitnes
n Tenisové kurty: 2
n Fitnes centrum
n Strečing, joga
n Futbal, plážový volejbal
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Kajaky

7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže
n Wellness centrum / Spa
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Ľahké animácie
n Živá kapela/hudba
RODINY
n Detský bazén
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
VÝHODY
n Špeciálne výhody pre
novomanželov
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer

®

1226

1 noc/polpenzia v DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

66

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: ZNZ50027

Thalasso bazén

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

Koh Samui | Thajsko

SANTIBURI BEACH RESORT AND SPA
Rodiny

91

t

Priamo na pláži

Švajčiarsky manažment vytvoril pri tomto rezorte najvyšší stupeň nárokov.
Dokonalý oddych sľubuje „Santiburi Spa by Bhawa“. Pozorný a profesionálny servis
pomáha zabudnúť na všedné dni.

Príklad ubytovania - Dvojlôžková
izba Deluxe

The Beach House

PRE RODINY
n
n
n

n
n

Detský bazén
Detské menu
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko

Športový bazén 50 m

Mae Nam Beach: Tento
exkluzívny vilový rezort
leží na severe ostrova Koh
Samui, je idylicky vsadený do
prírodného prostredia, tropickej záhrady, plnej skrytých
chodníčkov, palmových hájov
a príjemných vodopádov.
Hotel leží priamo na 300 m
dlhej privátnej piesočnatej
pláži. V blízkosti sa nachádzajú malé reštaurácie,
bary a obchodíky. Vzdialenosť do rušného centra
Chaweng Beach je ca. 30
minút autom.
Dĺžka transferu z letiska ca.
20 minút.
HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 77, víl: 65
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Duplex Suite (SUX1), rozloha
ca. 47 m², kombinovaná
obývacia časť so spálňou,
mezonet, klimatizácia, fén,
trezor, WiFi, balkón
n Vila Deluxe Beachfront
s výhľadom na more (VIM1),
rozloha ca. 49 m², klimatizácia, fén, WiFi, terasa
n Záhradná vila Deluxe (VIX1),
rozloha ca. 44 m², kombinovaná obývacia izba a spálňa,
klimatizácie, WiFi, fén, terasa
n Záhradná vila Grand Deluxe
(VIX2), rozloha ca. 49 m², oddelená obývacia časť a spálňa,
klimatizácie, WiFi, fén, terasa
n Záhradná vila Grand Deluxe
s privátnym bazénom (VIX3),
rozloha ca. 62 m², kombinovaná obývacia izba a spálňa,
klimatizácie, WiFi, fén, terasa
n Duplex Suite – rodinná izba
(FZX1), rozloha ca. 75 m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia: možnosť
voľby medzi obedom
a večerou, Plná penzia
n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3
ŠPORT
n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 1
Za poplatok:
n Joga
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok:
n PADI potápačská škola
GOLF
n Golfové ihrisko – „Santiburi
Samui Country Golf“
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Santiburi Spa“

VÝHODY:
n Pri pobyte nad 15dní jedna
tradičná Santiburi masáž/osoba a pobyt v cene (60 min.)
n Bezplatná kyvadlová doprava
na ihrisko „Santiburi Golf
Club“
7 nocí/raňajky, v duplex suite
(SUX1), odlet z Viedne na osobu
už od

®

1618

1 noc/raňajky, v SUX1 (bez
letenky, transferu) na osobu
už od

®

135

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: USM45009

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

9,6
8,5
9,2
9,6

9,1
z 10

100%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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Thajsko | Koh Chang

CENTARA KOH CHANG
TROPICANA RESORT 4
Priamo na pláži

SANTHIYA TREE
KOH CHANG RESORT
Priamo na pláži

Free WiFi

Rezort je vkusne zariadený k relaxačnej plážovej dovolenke s ležérnou
atmosférou. Pri budovaní hotela sa dbalo na použitie lokálnych
materiálov a výsadbu miestneho rastlinstva. Rybníky a umelé kanály
podporujú pokoj a lásku k prírode.

Bazén Sea Breeze

Free WiFi

r

Wellness

Hostia, hľadajúci pokojnú atmosféru, si v tomto tradičnom hoteli v
Thajskom štýle nájdu svoju dovolenkovú idylu. Oddychové dni na
najkrajšej pláži ostrova Koh Chang vás prinútia zabudnúť na hektické
všedné dni.

Vírivka

Sea Breeze

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: TDX34001

Príklad ubytovania

Koh Chang: Priamo na piesočnatej pláži Klong Prao. Pri
odlive sa môžete vybrať na
dlhé prechádzky, pri prílive
voda siaha často až na
hotelový pozemok.
Dĺžka transferu z letiska ca.
60 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 157, bungalovy: 77
n Národná kategória: 4
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior
(DZX1), rozloha ca. 29 m², klimatizácia, súprava na prípravu
kávy a čaju, WiFi, fén, balkón
alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia/polpenzia
plus: možnosť výberu medzi
obedmi a večerami; plná penzia, plná penzia plus
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 3
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1119

1 noc/raňajky, v DZX1 (bez
letenky, transferu) na osobu
už od ®

35

TREND SPOKOJNOSTI HOSTÍ TUI

Hotel celkovo

7,7

z 10
Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
Poznámka: Pre detailnejšie hodnotenie kvality nie
je dostatočný počet hodnotení.

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: TDX34002

Príklad ubytovania - Deluxe izba

Koh Chang: Priamo na
Klong Prao piesočnatej pláži.
Pozvoľná pláž je pri odlive
vhodná na dlhé prechádzky,
pri prílive voda siaha po
nábrežný múr.
Dĺžka transferu z letiska ca.
60 minút.
HOTEL
n Počet bazénov: 1
n WiFi v celom hoteli
n Počet izieb: 50
n Národná kategória: 4,5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe
(DZX1), rozloha ca. 50 m², klimatizácia, WiFi, fén, 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
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1238

1 noc/raňajky, v DZX1 (bez
letenky, transferu) na osobu
už od ®

52

TREND SPOKOJNOSTI HOSTÍ TUI

Hotel celkovo

9,2
z 10

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
Poznámka: Pre detailnejšie hodnotenie kvality nie
je dostatočný počet hodnotení.

Phuket | Thajsko

LA FLORA PATONG
Priamo na pláži

5

Free WiFi

THE RACHA
Priamo na pláži

Trendový butik hotel sa vyznačuje súčasným, moderným High-End
životným štýlom. Je perfektne zariadený, celý deň môžete stráviť
oddychom na pláži alebo pri bazéne a večer sa ponoriť do bohatej
nočnej scény Patong Beach.

5
Free WiFi

Štýlový rezort v rozprávkovo krásnom prostredí. Tento malebný ostrov
ponúka nezabudnuteľnú dovolenku. Areál bol dizajnovaný v priamych
líniach v kombinácií s luxusným vybavením.

Bazén v záhrade

The Current of the sea

Batok Bay

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: HKT40002

Príklad ubytovania - Deluxe izba s výhľadom na bazén

Patong Beach: Menší, štýlový
hotel leží priamo na pláži
Patong s jemným pieskom.
V okolí máte možnosti na
nakupovanie, prechádzky,
drink v jednom z barov alebo
v jednom z klubov sa pretancovať do rána. Dĺžka transferu z letiska ca. 60 minút.
HOTEL
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 67
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková Deluxe izba
(DZX1), výhľad na bazén, klimatizácia, WiFi, 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
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
VÝHODY
n Denne minibar v cene (na
výber 4 nealkoholické drinky,
lokálne pivo, džúsy a voda)

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1124

1 noc/raňajky, v DZX1 (bez
letenky, transferu) na osobu
už od ®

97

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených
dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu
hotela.

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: HKT54005

Príklad ubytovania - Deluxe vila

Koh Racha Yai: Odľahlý
ostrov leží ca. 18 km južne
od ostrova Phuket. Resort
sa nachádza priamo na
piesočnatej pláži v zátoke
Batok.
Dĺžka transferu z letiska ca.
100 minút.
HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Počet viliek: 85
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková vila Deluxe
(BUX1), rozloha ca. 43m²,
výhľad do záhrady, mezonet,
klimatizácia, súprava na
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén,
balkón alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb
JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky

n
n

Počet reštaurácií: 3
Počet barov: 4

ŠPORT
n Joga, fitnes miestnosť
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness / Spa „Anumba Spa“,
masáže
INÉ
n Použitie WiFi je možné len
s obmedzeniami (v závislosti
od signálu)
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (BUX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1617

1 noc/raňajky, v BUX1 (bez
letenky, transferu) na osobu
už od ®

139

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených
dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu
hotela.

93

94

Indonézia | Bali | Nusa Dua

MELIA BALI
Priamo na pláži

5
Wellness

Vodné športy

All Inclusive

Free WiFi

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 príjemne zariadené izby.

Príklad ubytovania - Vila v záhrade
s bazénom

Nusa Dua: Hotel leží priamo
na piesočnatej pláži Nusa
Dua (kúpanie je možné iba
počas prílivu) uprostred
rozľahlej tropickej záhrady,
pár minút pešo od nákupného centra „Bali Collection“
Dĺžka transferu z letiska ca.
40 minút
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Povinné predloženie kreditnej
karty pri Check-in
n Počet izieb: 484, víl: 10
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Melia Guest
(DZX3), rozloha ca. 42 m²,
klimatizácia, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, fén,
balkón alebo terasa

n

n

n

n

n

n

Rodinná izba (DZX5) rozloha
ca. 71 m², klimatizácia, fén,
WiFi, súprava na prípravu kávy
a čaju, balkón
Záhradná vila s bazénom
(VIX1), minimálny vek pre
ubytovanie: 16 rokov, rozloha
ca. 90 m², klimatizácia, fén,
WiFi, terasa s privátnym
bazénom
Junior suite Premium so vstupom do bazéna „Lagoon
Access“ (JSX2), rozloha ca.
48 m², klimatizácia, fén,
súprava na prípravu kávy
a čaju, terasa s ležadlami
Junior suite „The Level
Romance“ (JSX5), rozloha ca.
84 m², klimatizácia, súprava
na prípravu kávy a čaju, WiFi,
fén, balkón
Junior suite „The Level
Lagoon Access“ (JSX3),
rozloha ca. 48 m², klimatizácia, súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi, fén, terasa so
vstupom do bazéna
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky / Polpenzia
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané lokálne
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 5
n Dinearound
n Počet barov: 4
ŠPORT
n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 2
Za poplatok
n Yoga
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n PADI potápačská škola
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Yhi Spa“

RODINY
n Detský bazén

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

VÝHODY
n Osobná prítomnosť TUI
delegáta
n Pri pobyte nad 12 nocí 10%
zľava na všetky Spa procedúry
n Špeciálne výhody pre
novomanželov
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe DZX3, odlet z Viedne na
osobu už od

®

1424

1 noc/raňajky, v izbe DZX3 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

69

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: DPS20014

Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

9,8
9,4
8,0
8,7

9,2
z 10

95%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

Nusa Dua | Bali | Indonézia

THE WESTIN RESORT NUSA DUA
Rodiny

Priamo na pláži

5

Wellness

Rezort ponúka perfektnú zmes vysoko kvalitného oddychu, napríklad v „Heavenly Spa“
a vybraných aktivít. Ideálne miesto pre luxusnú rodinnú dovolenku.

Príklad ubytovania - Deluxe izba
s terasou do záhrady

PRE RODINY
n

n

n
n
n

Detský bazén: detský a baby
bazén integrovaný
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 12 rokov
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko

Reštaurácia a bar Ikan

Nusa Dua: Priamo na piesočnatej pláži Nusa Dua
na 5 km dlhej plážovej
promenáde. Plávanie v mori
je možné len pri prílive.
Dedina Bualu s mnohými
malými lokálnymi reštauráciami je vzdialená len 20min
od hotela.
Dĺžka transferu z letiska ca.
40 minút
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Morská voda
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 433
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe
s výhľadom do záhrady
(DZX1), rozloha ca. 38 m²,
klimatizácia, súprava na
prípravu kávy a čaju, trezor,

n

n

n

n

n

fén, WiFi, balkón
Dvojlôžková izba Premium
s výhľadom do záhrady
(DZX7), rozloha ca. 48 m²,
klimatizácia, súprava na
prípravu kávy a čaju, trezor,
mini bar: za poplatok, WiFi,
fén, balkón
Dvojlôžková izba Deluxe
s výhľadom na bazén (DZX2),
rozloha ca. 38 m², klimatizácia, súprava na prípravu kávy
a čaju, fén, WiFi, balkón
Dvojlôžková izba Deluxe Terrace s výhľadom do záhrady
(DZX1), rozloha ca. 38 m²,
klimatizácia, súprava na
prípravu kávy a čaju, fén, WiFi,
terasa so sedením
Dvojspálňová Family Suite
(SUX1), rozloha ca. 117 m²,
oddelená obývacia izba
a spálňa, klimatizácia, súprava
na prípravu kávy a čaju, WiFi,
trezor, mini bar za poplatok,
fén, balkón so sedením
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná
penzia
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3

VÝHODY
n Osobná prítomnosť TUI
delegáta
n Špeciálne výhody pre
novomanželov

ŠPORT
n Športové animácie
n Tenisové kurty: 2
Za poplatok
n Požičovňa bicyklov

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
DZX1, odlet z Viedne na osobu

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n Šnorchlovanie
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Heavenly Spa by Westin TM“
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

už od

®

1581

1 noc/raňajky, v izbe DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

81

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: DPS20081

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

95
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Kuba | Varadero

PARADISUS VARADERO
Priamo na pláži

All Inclusive

5

Vodné športy

Fantastický hotel umiestnený v tropickej záhrade, priamo na nádhernej prírodnej pláži Varadero.
Hotel ponúka rozmanitú All inclusive ponuku v luxusnej atmosfére s pestrým programom športu
a aktivít.

Príklad ubytovania Paradisus junior
suita

Pláž

Varadero: Hotel leží na 4 km
dlhej, postupne sa zvažujúcej
piesočnatej pláži. Centrum
mesta Varadero je vzdialené
ca. 12 km. Golfové ihrisko
hotela Meliá Las Americas
je vzdialené ca. 8 km. Dĺžka
transferu z letiska ca. 45
minút.
HOTEL
n Vyhradená časť hotela iba pre
dospelých: od 18 rokov
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n WiFi: na recepcii/v lobby
n Počet izieb: 794, bungalovy: 70
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Junior suite Paradisus (JSX1),
rozloha ca. 40 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, fén, súprava na
prípravu kávy a čaju, balkón
n Junior suite Paradisus Ocean
View s výhľadom na more
(JSM1), rozloha ca. 40 m²,

n

n

n

n

n

kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, fén,
súprava na prípravu kávy a
čaju, balkón
Junior suite Royal Service
(JSX2), rozloha ca. 83 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, fén,
súprava na prípravu kávy a
čaju, balkón alebo terasa
Luxury junior suite Royal Service (JSM2), výhľad na more,
rozloha ca. 83 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, fén, súprava na
prípravu kávy a čaju, terasa
Rodinný junior suite Family
Concierge (FZX1), novostavba,
rozloha ca. 57 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, fén, trezor, TV,
WiFi
Rodinný junior suite (FZX1),
výhľad do záhrady, rozloha ca.
57 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, fén, WiFi,
balkón alebo terasa
Možnosť rezervácie iných
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 12
n Počet barov: 14
ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Joga
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
n Windsurfing
n Plachtenie

VÝHODY
n 1 fľaša vody pri príchode
n 1x potápačský ponor / osobu
/ deň
n Royal Service izby so špeciálnymi službami v cene
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI privátny transfer
n Vstupná turistická karta

7 nocí/All inclusive, v junior
suite (JSX1), odlet z Viedne, na

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

osobu už od

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

už od

RODINA
n Detský bazén

®

1422

1 noc/All inclusive, v JSX1 (bez
leteniek a transferu) na osobu

®

144

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: VRA20104

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,1
7,6
7,3
7,6

7,0
z 10

85%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

Varadero | Kuba

IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA
Priamo na pláži

Vodné športy

97

4

All Inclusive

Hotel je postavený v španielsko-karibskom štýle a ponúka čistý oddych, romantické hodiny
strávené vo dvojici a veľa zábavy pre deti. Nádherná pláž Varadero s bielym pieskom sa nachádza
hneď pred hotelom.

Pláž

Varadero: Priamo na dlhej
a širokej pláži Varadero.
Centrum letoviska Varadero
vzdialené ca. 17 km. Dĺžka
transferu z letiska Varadero
ca. 40 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Bazénový svet
n Plážové uteráky
n Diskotéka/ nočný klub
n WiFi: na recepcii/v lobby bez
poplatku
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 391, bungalovov: 11
n Národná kategória: 4,5
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), výhľad do záhrady,
rozloha ca. 30 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou,
individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor, kávovar, mini
bar, WiFi, fén, balkón alebo
terasa

n

n

Dvojlôžková izba Romantic
(DZX2), rozloha ca. 30-35 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor,
kávovar, mini bar, WiFi, denná
tlač, fén, župan, balkón alebo
terasa
Dvojlôžková izba Promo
(DZZ1), rozloha ca. 30-35 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor,
kávovar, mini bar, WiFi, fén,
balkón alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 4
ŠPORT
n Pilates, strečing, joga
n Tenis
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

n Aerobic
Za poplatok
n Jazdectvo

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Paddleboargind
Bez poplatku
n Windsurfing, plachtenie, kajaky
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Ľahké a športové animácie
RODINA
n Detský bazén
n Detské ihrisko
n Starostlivosť o deti
n Detské animácie

n

n

Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 do 7 rokov
Animácie pre mládež

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI privátny transfer
n Vstupná turistická karta
7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1127

1 noc/All inclusive, v DZX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

85

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: VRA20106

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,1
8,2
6,2
6,8

6,8
z 10

76%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

98

Kuba | Varadero

IBEROSTAR VARADERO

41

All Inclusive
Luxusný All Inclusive hotel pre výnimočnú rodinnú dovolenku s vynikajúcimi službami. Dlhá
piesočnatá pláž, ktorá sa vám navždy vryje do pamäti, sa nachádza priamo pred hotelom.

Detský bazén

Príklad ubytovania - Dvojlôžková izba
Standard

Varadero: 50 km od letiska Varadero. Centrum
mesta s bohatou ponukou
kultúrnych a voľnočasových
aktivít je vzdialené ca 14 km.
Dĺžka transferu z letiska ca.
45 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Bazénový svet
n Aquapark
n Detský bazén, activity bazén
n Ležadlá, slnečníky
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: na recepcii/v lobby bez
poplatku
n Počet izieb: 386
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), výhľad do záhrady,
rozloha ca. 40 m², klimatizácia, fén, trezor, kávovar, mini

n

n

n

n

bar, televízor, balkón alebo
terasa
Dvojlôžková izba „Promo“
(DZZ1), klimatizácia, fén,
trezor, kávovar, mini bar,
televízor, balkón alebo terasa
Rodinná izba (FZX1), výhľad
do záhrady, rozloha ca. 40 m²,
klimatizácia, fén, trezor,
súprava na prípravu kávy a
čaju, stropný ventilátor,
televízor, balkón alebo terasa
Junior suite (JZX1), výhľad do
záhrady, kombinovaná obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, trezor: za poplatok,
stropný ventilátor, kávovar,
televízor, balkón alebo terasa
Spa Junior suite (JZX2),
výhľad do záhrady na jardin/
junto al SPA, kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, trezor: za
poplatok, stropný ventilátor,
kávovar, televízor, balkón
alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive
n Počet reštaurácií: 4, vyžaduje
sa primerané oblečenie
n Počet barov: 5
ŠPORT
n Aerobic
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Volejbal, lukostreľba
VODNÉ ŠPORTY
Bez poplatku
n Windsurfing, kajaky
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show
n Živá kapela/hudba
n Tanečné kurzy

RODINA
n Detské ihrisko
n Detské animácie
n Detský klub / mini klub, pre deti
od 4 do 12 rokov
n Detské stoličky
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI privátny transfer
n Vstupná turistická karta
7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej
izbe (DZZ1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1415

1 noc/All inclusive, v DZZ1 (bez
leteniek a transferu)
už od

®

127

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: VRA20113

Punta Cana | Dominikánska republika

IFA VILLAS BAVARO RESORT
All Inclusive

Priamo na pláži

4

Vodné športy

Hotel leží priamo na palmami posiatej pláži Playa Bavaro. Rezort v štýle prázdninovej dedinky
pozostáva z bungalovov a je postavený v karibsko-koloniálnom štýle. Umožňuje každému
dovolenkárovi prežiť dovolenku podľa svojich predstáv.

Punta Cana: Nachádza sa
priamo v najkrajšej zóne
oblasti Punta Cana na Playa
Bavaro. Tu nájdete jednu
z desať najkrajších pláží
sveta. Najbližšie možnosti na
nakupovanie sa nachádzajú
2 km od hotela. Dĺžka transferu z letiska: ca. 20 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub,
amfiteáter
n WiFi v celom areáli, za
poplatok
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 650
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), rozloha ca. 31 m²,
posledná kompletná
rekonštrukcia 2016, indi-

n

n

viduálne regulovateľná klimatizácia, trezor: za poplatok,
súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi: za poplatok, fén,
terasa so sedením
Dvojlôžková izba Superior
(DZX2), rozloha ca. 45 m²,
posledná kompletná
rekonštrukcia 2016, individuálne regulovateľná klimatizácia, trezor: za poplatok,
súprava na prípravu kávy
a čaju, WiFi: za poplatok, fén,
terasa so sedením
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: 8
ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
n Fitnes centrum
n Aerobic, joga

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
WELLNESS
n Sauny:2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„IFA Corallium“
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animačný program pre
dospelých
RODINY
n Detský bazén
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

®

1101

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: PUJ62027
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NECHAJTE SA ROZMAZNÁVAŤ
Jedným z vrcholov pobytu je večera v á-la-carte reštaurácií
„Krystal“, pri ktorej si vychutnáte Fusion Food, spojenie
regionálnej kuchyne s medzinárodnými vplyvmi, plné fantázie
a kreativity. Nechajte sa prekvapiť netradičnými
kombináciami chutí.

Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte mi E-mail!
Brigitta Pelzer, RIU Hotels & Resorts
info@tui.com
Príklad ubytovania Suite Jacuzzi

Punta Cana | Dominikánska republika

HOTEL RIU PALACE PUNTA CANA
Priamo na pláži

All Inclusive

101

5

Free WiFi

Exkluzívny hotel v klasickom palácovom štýle renomovanej a obľúbenej hotelovej siete RIU.
Vyznačuje sa štedrou eleganciou, rozsiahlou ponukou All Inclusive služieb a kvalitne zariadenými
suitami.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ
n

n
n
n
n

n

Príklad ubytovania - Junior suita
Standard

Punta Cana: RIU rezort sa
nachádza priamo na nádhernej pláži „Playa Arena
Gorda“. Známa „Karibská
ulica“ s lokálnymi obchodíkmi, klenotníctvami, lekárňou
a diskotékou Pacha je
v pešej dostupnosti od hotela. Dĺžka transferu z letiska
ca. 40 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Ležadlá, slnečníky
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom areáli
n Počet izieb: 612
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Junior suite Standard (JSX1),
výhľad von z areálu, rozloha
ca. 35-38 m², klimatizácia, fén,
mini bar, WiFi, balkón alebo
terasa

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

Bazén

n

n

n

n

Junior suite Superior (JSX2),
výhľad do záhrady, rozloha ca.
35-38 m², klimatizácia, fén,
mini bar, WiFi, balkón alebo
terasa
Junior suite Sea View (JSM2),
bočný výhľad na more,
rozloha ca. 35-38 m², klimatizácia, fén, mini bar, WiFi,
balkón alebo terasa
Suite Jacuzzi (JSX3), rozloha
ca. 68 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, mini bar, WiFi,
balkón alebo terasa s vírivkou
Suite Jacuzzi (JSX5), bočný
výhľad na more, rozloha ca.
68 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
fén, mini bar, WiFi, balkón
alebo terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
n Windsurfing
n Katamarán
Za poplatok
n PADI potápačská škola
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Renova Spa“ v Riu Palace
Bavaro
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
RODINA
n Detský bazén
VÝHODY
n Splash Water World v hoteli
RIU Resort Punta Cana
n Možnosť využívať služby iných
RIU hotelov (okrem Riu Palace

n

Bavaro a Riu Palace Macao)
Špeciálne ponuky pre novomanželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI privátny transfer
n Vstupná turistická karta
7 nocí/All inclusive, v junior
suite (JSX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1336

1 noc/All inclusive, v JSX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

101

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: PUJ62052

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela
Odporúčania

8,7
8,3
6,8
7,4

7,6
z 10

81%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.
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Dominikánska republika | Bayahibe

VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH
All Inclusive

Priamo na pláži

4

Vodné športy

Rezort sa nachádza priamo na krásnej pláži Bayahibe obkolesenej palmami. Hotel ponúka
nespočetné možnosti športových aktivít a zábavného programu. Región zároveň ponúka najlepšie
možnosti na potápanie v krajine.

Bayahibe: Rezort sa
nachádza priamo na piesočnatej pláži. Centrum
mesta/letoviska je vzdialené
ca. 5 km. Letisko Punta Cana
vzdialené ca. 100 km.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: na recepcii / v lobby
n Počet izieb: 530
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžkový bungalov
s výhľadom do záhrady
(BUX1), klimatizácia, trezor: za
poplatok, WiFi: za poplatok,
fén, terasa so sedením
n Dvojlôžková izba Standard
(DZX1), klimatizácia, trezor: za
poplatok, WiFi: za poplatok,
fén, balkón alebo terasa
n Dvojlôžková izba Superior
„American Bedroom“ (DZX2),

klimatizácia, WiFi: za poplatok,
fén, balkón alebo terasa
JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 5
ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
n Fitnes miestnosť
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny
n Windsurfing
n Plachtenie
n Katamaran
Za poplatok
n PADI potápačská škola
WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

n

Skrášľovacie procedúry /
kozmetika „Metamorphosis“

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

®

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie

osobu už od

RODINA
n Detský bazénl „Kid´s Club“
n Detský klub/Miniclub, pre deti
od 4 do 12 rokov
n Teenclub, od 13 do 16 rokov

na osobu už od

VÝHODY
n 1 fľaša rumu (350 ml) pri
pobyte nad 7 nocí
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov

1135

1 noc/All Inclusive, v JSX1 (bez
leteniek, transferu)

®

144

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného GULET Katalógu.

Kód: PUJ60012

Puerto Morelos | Mexiko

DREAMS RIVIERA CANCÚN
RESORT & SPA 5
Rodiny

Priamo na pláži

All Inclusive

V tomto hoteli sa hostia nechajú rozmaznávať excelentným servisom. Deväť gurmánskych
reštaurácií na vysokej úrovni, luxusne zariadené izby a popredné Spa centrum garantujú
nezabudnuteľnú dovolenku.

Príklad ubytovania

PRE RODINY
n
n
n

n
n
n

Detský bazén: vyhrievaný
Starostlivosť o deti
Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 12 rokov
Detské animácie
Detské ihrisko
Detská miestnosť na hranie

Puerto Morelos: Hotel leží
priamo na bielej piesočnatej
pláži Riviera Maya v blízkosti
mesta Puerto Morelos. Cancún
je vzdialený ca. 35 km. Dĺžka
transferu z letiska ca. 30 minút.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub,
amfiteáter
n WiFi: v celom areáli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 486
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe Tropical s výhľadom do záhrady
(ROX1), rozloha ca. 42 m²,
individuálne regulovateľná klimatizácia, fén, trezor, súprava
na prípravu kávy a čaju, mini
bar, WiFi, uteráky, balkón
alebo terasa

n

n

Junior suite Prefferd Club
s výhľadom na more s vonkajšou jacuzzi (JSM1), výhľad na
more, rozloha ca. 41 m², individuálne regulovateľná klimatizácia, fén, trezor, súprava na
prípravu kávy a čaju, mini bar,
WiFi, izbová služba, balkón
alebo terasa s vírivkou
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 8
n Počet barov: 7
ŠPORT
n Fitnes centrum
n Aerobik, aqua aerobik, joga
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny
n Kajak
Za poplatok
n PADI potápačská škola

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Dreams Spa by Pevonia“
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba
n Kurzy varenia
n Tematické večery
VÝHODY
n Špeciálne výhody pre
novomanželov
n Špeciálne služby zahrnuté
v cene prípade kategórie ubytovania „Preffered Club“
MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n TUI privátny transfer

7 nocí/All inclusive, v dvojlôžkovej
izbe (ROX1) odlet z Viedne, na
osobu už od

®

1424

1 noc/All inclusive v ROX1 (bez
leteniek, transferu) na osobu
už od

®

147

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: CUN42010

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Doposiaľ nemáme dostatok vyplnených dotazníkov k objektívnemu hodnoteniu hotela.

103

104

NECHAJTE SA ROZMAZNÁVAŤ
Ako skvelú bodku za pobytom si doprajte večeru v reštaurácií
„Krystal“, pri ktorej ochutnáte Fusion Food plné fantázie a
kreativity, ktoré je spojením regionálnej kuchyne
s medzinárodnými vplyvmi. Nechajte sa prekvapiť chuťou
netradičných kombinácií.

Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte mi E-mail!
Brigitta Pelzer, RIU Hotels & Resorts
info@tui.com

Playa del Carmen | Mexiko

HOTEL RIU PALACE MEXICO
All Inclusive

Free WiFi

105

5

Potápanie

Elegantný Riu Palace Mexico víta svojich hostí pôsobivou vstupnou halou, v ktorej si večer môžete
vychutnať tradičnú atmosféru karibského koktailu.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ:

Don Julián

n

n
n
n
n

n

Príklad ubytovania - Junior suita

Playa del Carmen: Priamo na pláži s pozvoľným
vstupom do mora. Rezort
sa nachádza v blízkosti
obľúbeného letoviska Playa
del Carmen v hotelovej zóne
Playacar. Dĺžka transferu
z letiska ca. 70 minút.
HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom areáli
n Počet izieb: 434
n Národná kategória: 5
hviezdičiek
UBYTOVANIE
n Junior suite na vonkajšiu stranu
areálu (JSX1), rozloha ca.
39 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
fén, mini bar, WiFi, balkón
n Junior suite do vnútra areálu
(JSX2), rozloha ca. 39 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, fén, mini

Skúsenosti a kompetentný
personál renomovanej
hotelovej značky
Vkusne zariadené priestory
Pohodlné izby
Servis, rodinný a od srdca
Vysokú kvalitu gastronómie
s čerstvými surovinami
Dovolenku, ktorú si plne
užijete

Bazén

n

n

bar, WiFi, balkón
Junior suite (JSX3), rozloha
ca. 47 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, klimatizácia, fén, mini bar, trezor,
WiFi, balkón
Jacuzzi suite s výhľadom na
more (JSX4), rozloha ca.
47 m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, klimatizácia,
fén, mini bar, trezor, WiFi,
balkón alebo terasa s vírivkou

JEDLÁ A NÁPOJE
n All inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 6
n Showcooking
n Počet barov: 6
ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
n Fitnes miestnosť
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola
WELLNESS
n Vírivka: vo wellness
n Parná sauna
za poplatok
n Spa centrum „Renova“
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show
n Živá kapela/hudba
n Tanečné večery
RODINA
n Detský bazén
n RiuLand: detský klub pre deti
od 4-7 rokov a 8-12 rokov
VÝHODY
n Možnosť využívať zariadenia
iných Riu hotelov
n Špeciálne ponuky pre
novomanželov
n 1x kurz potápania v bazéne
n RiuFit: denné skupinové fitnes
kurzy

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Neskorý check out
n TUI privátny transfer

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI
Hotel celkovo
Servis
Jedlá a nápoje
Izby
Zariadenie hotela

9,6
9,5
8,8
9,1

9,3
z 10

Odporúčania
7 nocí/All inclusive, v junior
suite (JSX1), odlet z Viedne na
osobu už od

®

1477

98%

Priemerné hodnotenie hotela hosťami na škále
od 0 do 10 bodov. Stav: Apríl 2017.

1 noc/All inclusive, v JSX1 (bez
leteniek, transferu)
už od

®

132

Viac podrobností o tejto
ponuke nájdete v cenníku
hlavného TUI Katalógu.

Kód: CUN43045

TUI

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam nájdete
v hlavných katalógoch TUI.
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Slovinsko | Jadran | Portorož

HOTEL RIVIERA
Rodiny

4

Vodné športy

Príjemný hotel s pestrou ponukou. Nezáleží na tom, či si zvolíte oddelenie ázijského wellness,
susedné thermal centrum (ca. 150 m) alebo pochutiny v hotelovej cukrárni, zážitok si vychutnajú
všetky zmysly.

Hlavná reštaurácia

Detský bazén

PRE RODINY
n
n
n
n
n

n
n
n

Pláž

Portorož: Ideálna poloha
priamo v srdci módneho
mesta. Pláž je dostupná cez
promenádu a jednu ulicu od
hotela. Početné kaviarne,
reštaurácie a obchodíky sa
nachádzajú priamo v susedstve. Letisko Ljubljana je
vzdialené ca. 140 km.
HOTEL
n Miestne poplatky a dane
splatná na mieste
n Skorý check-in, neskorý
check-out (podľa dostupnosti)
n Privítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Vírivka
n Plážové uteráky
n Lokálne obchodíky, butik,
kaderníctvo
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zviera za poplatok, na
vyžiadanie
n Parkovisko (podľa dostup-

n
n

nosti), garáž, za poplatok
Počet izieb: 183
Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom
do záhrady (DZX1), rozloha
ca. 20-22 m², klimatizácia,
mini bar: za poplatok, WiFi,
župan, fén
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more a balkónom (DZM1),
rozloha ca. 20-22 m², klimatizácia, mini bar: za poplatok,
WiFi, fén, župan, balkón
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM2), rozloha ca.
20-22 m², klimatizácia, mini
bar: za poplatok, WiFi, fén,
župan
n Rodinná izba s výhľadom na
krajinu pre 3 osoby (FZL1),
rozloha ca. 25-27 m², kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, mini bar:
za poplatok, WiFi, fén, župan,
balkón

n

Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia, plná penzia
n Počet reštaurácií: 2
n Bezlepkové jedlá, jedlá bez
laktózy
n Počet barov: 3
n Kaviareň
ŠPORT
n Fitnes centrum
n Nordic walking, aerobik, aqua
fitnes
Za poplatok
n Joga
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing, Kitesurfing
WELLNESS
n Parná sauna, hamam
n Kúpeľné procedúry: termálne
kúpele

Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Medicínske procedúry
n Solárium
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZX1), bez letenky a transferu,
na osobu už od

®

393

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: LJU10025

Detský bazén
Starostlivosť o deti
Služby opatrovania detí
Detské menu
Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 12 rokov
Detské animácie
Detské ihrisko
Mini disco

Portorož | Jadran | Slovinsko

GRANDHOTEL BERNARDIN
Priamo na pláži

Wellness

5

Vodné športy

Prísť a oddychovať! Impozantný hotel ponúka luxus a najlepšiu úroveň služieb. Predovšetkým
všetky izby, ale aj veľa ďalších hotelových častí, ponúka nádherný výhľad na more.

Príklad ubytovania DZM1 - Dvojlôžková
izba s výhľadom na more

Kaviareň

Bazén

Pláž

Portorož: Terasovito navrhnutý hotel leží na okraji
mesta, je postavený na
skalách. Hotelová pláž je
dostupná iba cez promenádu. Vzdialenosť do centra
mesta Portorož 2 km, staré
mesto Piran je vzdialené
ca. 1 km.
HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Aquapark
n Vírivka
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zviera za poplatok, na
vyžiadanie
n Parkovisko (podľa dostupnosti, za poplatok)
n Počet izieb: 241
n Národná kategória: 5
hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZZ1),
rozloha ca. 22 m², detská
postieľka za poplatok, klimatizácia, fén, trezor, mini bar za
poplatok, TV, župan
n Dvojlôžková izba s výhľadom
na more (DZM1), rozloha ca.
22 m², klimatizácia, mini bar
za poplatok, WiFi, fén, župan,
balkón
JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 2
n Kaviareň
ŠPORT
n Fitnes centrum
n Nordic walking, aerobik, aqua
fitnes
Za poplatok
n Tenis
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing, kanoe, vodné
bicykle, banán, vodné lyže
WELLNESS
n Fínska sauna, Infra sauna,
sauna s aromatickými olejmi
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Show
n Živá kapela/hudba
n Tanečné večery
RODINA
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
VÝHODY
n Vstup do aquaparku „Laguna
Bernardin“

Vstup do kasína „Casino
Bernardin“
n Vstup do detského bazéna na
pláži hotela Vile Park
n 1 ležadlo na osobu a 1
slnečník na izbu na hotelovej
pláži
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZM1), bez letenky a transferu,
n

na osobu už od

®

557

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: LJU10012

107

108

Chorvátsko | Južná Dalmácia | Orebič

AMINESS GRAND AZUR HOTEL
Rodiny

4

Priamo na pláži

Dovolenka, ktorá nenechá žiadne priania nesplnené! Hotel určite očarí svojim nádherným
bazénom. Excelentná úroveň služieb a komfortne zariadené izby urobia dovolenku
nezabudnuteľnou.

PRE RODINY
n
n
n
n

n
n
n

Príklad ubytovania - Junior suita

Orebic: Hotel leží v pokojnej
oblasti na okraji mesta,
obklopený píniami, palmami
a cypruštekmi. Pláž je
štrková, postupne sa zvažujúca s kryštálovo čistou
vodou a vhodná pre rodiny.
Malé centrum mesta je
vzdialené ca. 800 m pozdĺž
promenády. Denné
trajektové spojenia na ostrov
Korčula.
HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
n Počet izieb: 185
n Národná kategória: 4
hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX4),
čiastočný výhľad na more,
rozloha ca. 21 m², detská
postieľka na vyžiadanie, klimatizácia, kúrenie, fén, trezor,
francúzsky balkón
n Dvojlôžková izba (DZX1),
výhľad na krajinu, rozloha ca.
15 m², klimatizácia, trezor,
WiFi, fén
n Jednolôžková izba (EXZ2),
morská strana, rozloha ca.
12 m², detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón
n Junior Suita pre 2-4 osoby
(JSX2), čiastočný výhľad na
more, rozloha ca. 30 m²,
detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia, fén,
balkón
n Rodinná izba (FZX1), čiastočný
výhľad na more, rozloha ca.
28 m², pozostáva z 1 dvojlôžkovej izby a 1 jednolôžkovej
izby s prepojovacími dverami,
klimatizácia, kúrenie, fén,

n

trezor, mini bar za poplatok,
balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia plus, plná
penzia plus
n Vybrané nápoje počas stravovania v cene
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Program pre dospelých
VÝHODY
n Uvítací drink

ŠPORT
n Futbal, mini futbal, volejbal
n Horské bicykle
n Plážový volejbal
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing, škola surfovania,
kajak, vodné lyže
n Kitesurfing

7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe
(DZZ1), bez letenky a transferu,
na osobu už od

®

316

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: DBV38021

Detský bazén
Detské vysoké stoličky
Detský bufet
Detský klub / mini klub, pre
deti od 4 rokov
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko

Vrsar | Istria | Chorvátsko

FERIENANLAGE BELVEDERE
Rodiny

Priamo na pláži

4

Free WiFi

Dobre vybavené apartmány sú rozmiestnené v terasovitom areáli v
dvoj-až troj poschodových budovách. Okolie so stredomorskou flórou
ponúka možnosti na relaxáciu a zotavenie tela.

HOTEL BELVEDERE
Priamo na pláži

Potápanie

4
Fitnes

Kvalitne zariadené izby sú rozmiestnené vo viacerých pavilónoch. Rezort
ponúka krásny panoramatický výhľad na čisté modré more a čarovný
prístav.

Pláž

Príklad ubytovania - Apartmán

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: PUY13511

Príklad ubytovania - Apartmán pre 1-4 osoby

Vrsar: Areál sa nachádza na
vyvýšenom polostrove.
Štrková pláž s vymurovaným
mólom je dostupná schodmi,
ca. 100 m od hotela.
Centrum Vrsaru je vzdialené
ca. 500 m, prístav ca. 150 m.
Areál sa nachádza na
pobrežnej promenáde.
HOTEL
n Lokálne poplatky a dane
splatné na mieste
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
n Počet izieb: 134,
apartmánov:176
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Štúdio pre 1-3 osoby (STX1),
morská strana, rozloha ca.
40 m², pozostáva z dvoch
opticky oddelených izieb,
detská postieľka na

n

vyžiadanie, klimatizácia,
kuchynka, fén, WiFi, terasa
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 2
ŠPORT
Za poplatok
n Fitnes miestnosť
n Cyklistika
VODNÉ ŠPORTY
Za poplatok
n Kanoe, kajaky, vodné bicykle
RODINY
n Detský klub / mini klub pre deti
od 4 rokov, júl/august
n Detské animácie
7 nocí/bez stravy, v štúdiu
(STX1), bez letenky a transferu,
na osobu už od

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

®

357

Kód: PUY13011

Vrsar: Hotel je postavený na
polostrove. Štrková pláž
s vymurovaným mólom je
dostupná schodmi, ca. 100 m
od hotela. Centrum letoviska
Vrsar je vzdialené ca. 300 m,
prístav ca. 150 m.
HOTEL
n Lokálne poplatky a dane
splatné na mieste
n Počet bazénov: 2
n WiFi v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko: podľa dostupnosti,
nestrážené
n Počet izieb: 134, apartmány: 176
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1),
morská strana, rozloha ca.
21-29 m², detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia, WiFi,
fén, balkón
n Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, polpenzia
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 2
ŠPORT
Za poplatok
n Fitnes centrum
VODNÉ ŠPORTY
Za poplatok
n Kanoe, kajaky, vodné bicykle
WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
„Pineta Hotel“
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
RODINA
n Detský bazén
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej
izbe (DZX1), bez letenky a transferu, na osobu už od

®

357

109

110

Chorvátsko | Severná Dalmácia | Petrcane

FALKENSTEINER
APARTMENTS PETRCANE
Free WiFi
Výborná poloha na pláži, ako aj výnimočný moderný dizajn a apartmány zariadené k oddychu.
Apartmánový komplex sa nachádza medzi národným parkom a jadranským pobrežím.

Príklad ubytovania - Aparmán Best
Price

Príklad ubytovania - Apartmán TypE

Príklad ubytovania - Aparmán TypC

Príklad ubytovania - Apartmán TypA

Petrčane: Nachádza sa
v pokojnej časti komplexu
Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala. Centrum
mesta Zadar je neďaleko.
Letisko Zadar je vzdialené ca.
20 km.
HOTEL
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
n Počet apartmánov: 135
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Apartmán TypA, pre 1-4
osoby (APX1), rozloha ca. 45
m², kombinovaná obývacia
izba so spálňou, detská postieľka na vyžiadanie, klimatizácia, kuchyňa, chladnička, kávovar, WiFi, fén, balkón alebo
terasa

n

n

n

n

Apartmán TypB, pre 1-5 osôb
(APX2), rozloha ca. 45 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia,
kuchyňa, chladnička, kávovar,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Apartmán TypC, pre 1-5 osôb
(APX3), rozloha ca. 55 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia,
kuchyňa, chladnička, kávovar,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Apartmán TypD, pre 1-5 osôb
(APX4), rozloha ca. 65 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia,
kuchyňa, chladnička, kávovar,
WiFi, fén, balkón alebo terasa
Apartmán TypE, pre 1-5 osôb
(APX5), rozloha ca. 70 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia,
kuchyňa, chladnička, kávovar,
WiFi, fén, terasa

n
n

Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, polpenzia
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1
n Plážový klub
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Vodné lyže, vodné skútre,
parasailing
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
RODINY
n Detský bazén
n Detská miestnosť na hranie
INÉ
n Možnosť využívať bazény
patriace k rezortu Punta Skala
n Apartmán APX5 dostupný cez
terasu alebo záhradu

V apartmánoch je druhá
spálňa zariadená rozťahovacím
gaučom, nie štandardnými
posteľami

7 nocí/bez stravy, v apartmáne
(APZ1), bez letenky a transferu,
na osobu už od

®

385

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: ZAD16020

Zadar | Severná Dalmácia | Chorvátsko

FALKENSTEINER
CLUB FUNIMATION BORIK
Rodiny

4

Priamo na pláži

Detské sny sa tu stávajú skutočnosťou! Akcia a zábava stoja v tomto rodinnom rezorte, ktorý do
letnej sezóny 2018 vstupuje po rekonštrukcii, na prvom mieste. Hotel so stredomorskou atmosférou
ponúka kvalitné All Inclusive služby. Obzvlášť dobre vhodný je aj na uvoľnenejšiu mimosezónu.

Príklad ubytovania - Rodinná suita

PRE RODINY
n
n
n

n
n
n
n
n

Detský bazén
Detské kočíky
Detský klub / mini klub, pre
deti od 3 do 12 rokov
Detské animácie
Detská miestnosť na hranie
Detské ihrisko
Mini disco
Animácie pre mládež
Bazén

Zadar: Nachádza sa v časti
Borik, priamo na 1,7 km
dlhej štrkovo-kamenistej
pláži, s menším piesočným
zálivom. Centrum starého
mesta Zadar je vzdialené
ca. 3,5 km (pravidelné autobusové linky).
HOTEL
n Lokálne poplatky a dane
splatné na mieste
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Vnútorný bazén
n Vírivka
n Butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostupnosti)
n Počet izieb: 258
n Národná kategória: 4
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Rodinná izba Comfort na
morskú stranu (FZX2),

n

n

n

n

čiastočný výhľad na more,
rozloha ca. 25-29 m², kombinovaná obývacia izba so
spálňou, detská postieľka na
vyžiadanie, klimatizácia, mini
bar: za poplatok, WiFi, fén
Rodinná suita (FZX3), rozloha
ca. 46 m², kombinovaná
obývacia izba so spálňou, 2
detské postele, detská postieľka na vyžiadanie, klimatizácia, mini bar: za poplatok,
WiFi, fén
Rodinná izba Superior na
morskú stranu (FZX4), čiastočný
výhľad na more, rozloha ca.
40-44 m², kombinovaná obývacia izba so spálňou, detská
postieľka na vyžiadanie, klimatizácia, mini bar: za poplatok,
WiFi, fén, balkón
Dvojlôžková izba Comfort
(DZX1), rozloha ca. 18-25 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, mini bar:
za poplatok, WiFi, fén
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia plus: vybrané
nápoje k hlavným jedlám
n All Inclusive: plná penzia, nealkoholické a vybrané národné
alkoholické nápoje
n Snacky
n Počet barov: 2
ŠPORT
n Nordic Walking, aerobis, aqua
fitnes
n Badminton
Za poplatok
n Osobný tréning
n Výučba tenisu
VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
n Vodné skútre, parasailing,
jazda na banáne
WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna

Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Medicínske procedúry
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Program pre dospelých
n Športové animácie
n Živá kapela/ hudba
INÉ
n Animačný program a detský
klub sú v prevádzke od
01.06.-01.10.2018
7 nocí/All Inclusive, v dvojlôžkovej
izbe (DZZ1), bez letenky a transferu, na osobu už od

®
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Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: ZAD17012
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OBJAVTE VIAC
Bolo by chybou zatvárať na noc balkón a nevychutnať si príjemný vánok od píniového lesa. Nechajte sa zlákať vôňou Stredomoria, a koncertom vtáctva namiesto budíčka. Môj tip:
Vychutnajte si barbecue na pláži.

Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte mi e-mail!
June Robbin Pfalz, TUI BLUE
pfalz@tui.com

Pláž

Tučepi | Stredná Dalmácia | Chorvátsko

TUI BLUE
JADRAN r
Priamo na pláži

Free WiFi

Uvedomelé stravovanie

Zažite modernú architektúru, Swim-up suity, štyri bary, tri reštaurácie a prirodzene jedinečné
charakteristiky TUI BLUE. Skočte si do čistej vody Jadranu alebo sa vydajte na prechádzku do
malého mestečka Tučepi.

TU MÔŽETE
OČAKÁVAŤ

Príklad ubytovania - Dvojlôžková izba
Duo

n

n
n
n

n

n

Hlavná reštaurácia "The Restaurant"

Tučepi: Hotel zaradený do
konceptu TUI Blue leží ca.
83 km od letiska v Splite,
priamo na pláži. Najbližšie
mestečko Tučepi je vzdialené
ca. 1 km, Makarska ca. 3 km.
HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Služby concierge
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
n Počet izieb: 161
n Národná kategória: 4,5
hviezdičky
UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Duo (DZX1),
rozloha ca. 26-28 m², klimatizácia, varná kanvica, mini bar:
za poplatok, WiFi, fén, balkón
n Swim-up suita (JSM2), výhľad
na more, rozloha ca. 33-39
m², klimatizácia, trezor, mini
bar: za poplatok, WiFi, fén,

Activity Bazén

n

terasa s priamym vstupom do
mora
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia
n Raňajky formou bufetu
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 3
n Hlavná reštaurácia „The
Restaurant“: s terasou
n Á-la-carte reštaurácia, plážová
reštaurácia
n Počet barov: 3
n Vegánske, vegetariánske a
nízko-sacharidové jedlá
n Na vyžiadanie stravovanie pre
diabetikov a bezlepkové jedlá
ŠPORT
n BLUEf!t program so športovou
ponukou na vyskúšanie a vylepšenie, kombinácia fitnes,
wellness a zdravia, 6x do
týždňa
n Stolný tenis
n Fitnes miestnosť

Fitnes kurzy: aqua fitnes, joga
Plážový volejbal, ihrisko pre
futbal, basketbal a iné hry
v blízkosti hotela (200 m)
Za poplatok
n Osobný tréning
n Futbal, Tenis
n Túry na horských bicykloch
n
n

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a
sezóny
Za poplatok
n Windsurfing
n Potápanie
n Rafting
WELLNESS
Bez poplatku
n BLUE Spa so saunou,
tepidáriom a oddychovou
miestnosťou
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /
kozmetika

ZÁBAVA
n Program s aktívnymi, relaxačnými a kreatívnymi aktivitami, 6x do týždňa
n Živá kapela/ hudba
n Kurzy varenia s hotelovým
manažérom (za poplatok)
7 nocí/polpenzia, v dvojlôžkovej izbe
(DZX1), bez letenky a transferu, na
osobu už od

®
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Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: SPU34050

Autentické zážitky v
destinácií
Modernú architektúru
Kvalitnú, zdravú kuchyňu
Inovatívny BLUEf!t koncept
pre fitnes, stravovanie
a relaxáciu
BLUE aplikáciu s mnohými
užitočnými funkciami
Útočisko pre jedinečné
dovolenkové chvíle
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Taliansko | Jadran | Caorle | Lido di Jesolo

VILLAGGIO HEMINGWAY
RESIDENCE
Rodiny

FALKENSTEINER HOTEL
& SPA JESOLO 5
Priamo na pláži

Exkluzívny dovolenkový komplex ponúka služby priateľské ku
zákazníkom. Tu si môžu rodiny vychutnať jedinečnú dovolenku.

Free WiFi

Wellness

Tento v roku 2015 otvorený hotel ponúka dokonalú kombináciu čistých
línií a ušľachtilých materiálov. Vyskúšajte kuchyňu Alpe Adria, typickú
pre sieť Falkensteiner a zrelaxujte v Acquapura SPA, ktoré sa
rozprestiera na ploche ca. 1200 m².

Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.
Príklad ubytovania APX4 - Apartmán pre 1-4 osoby

Caorle: Rezort sa nachádza
v letovisku Caorle. Pláž je
vzdialená 150 m, centrum
a staré mesto s obchodmi,
reštauráciami a kaviarňami
ca. 400 m.
HOTEL
n Lokálne poplatky a dane
splatné na mieste
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: pes za
poplatok
n Parkovisko (podľa
dostupnosti)
UBYTOVANIE
n Apartmán pre 1-4 osoby
(APX1), rozloha ca. 36 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, práčka,
kuchynka, WiFi: za poplatok,
fén, balkón
n Apartmán pre 1-4 osoby
(APX4), rozloha ca. 44 m²,
kombinovaná obývacia izba so
spálňou, klimatizácia, práčka,
kuchynka, WiFi: za poplatok,
fén, balkón alebo terasa
n Štúdio pre 1-2 osoby (SPX1),
rozloha ca. 28 m², kombino-

n

Kód: VCE49053

vaná obývacia izba so spálňou,
klimatizácia, práčka, kuchynka,
WiFi: za poplatok, fén, balkón
Možnosť rezervácie ďalších
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, raňajky
ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre
deti od 2 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Minidisco
INÉ
n Energie sú zahrnuté v cene
n Upratovanie kuchynky nie je
zahrnuté v cene
7 nocí/bez stravy, v štúdiu
(STX1), bez letenky a transferu,
na osobu už od

®
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Viac podrobností o tejto ponuke
nájdete v cenníku hlavného
TUI Katalógu.

Kód: VCE45040

Príklad ubytovania - Dvojlôžková izba s balkónom

Lido di Jesolo: Budova hotela leží
priamo na prekrásnej pláži. Bola
navrhnutá svetoznámym americkým
dizajnérom Richarcom Meierom,
interiér navrhol architekt hviezd
Matteo Thun. Z plážového klubu
máte priamy vstup na privátnu pláž.
Jesolo je vzdialené ca. 3 km.
HOTEL
n Lokálne poplatky a dane splatné na
mieste
n Časť hotela len pre dospelých
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Vírivka, vyhrievaná
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
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 s balkónom (DZX2),
bočný výhľad na more, rozloha ca. 31
m², klimatizácia, WiFi, fén, balkón
n Suita Typ2 (SUX2), výhľad na more,
rozloha ca. 31 m², detská izba, klimatizácia, kuchynka, WiFi, fén, balkón
n Možnosť rezervácie ďalších typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
Raňajky, polpenzia
n Hlavná reštaurácia
n Počet barov: 2
n

ŠPORT
Bez poplatku
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
Bez poplatku
n Wellness centrum / Spa „Aquapura Spa“
VÝHODY
K vybraným termínom:
n Vstup do Aquapura Spa
n Plážová taška so županom, uterákom
a šľapkami na izbe (na vypožičanie)
7 nocí/raňajky, v dvojlôžkovej izbe (DZX2),
bez letenky a transferu, na osobu
už od
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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 265 000 EUR vrátane
pátrania a záchrany na vode a v horách,
• poistenie storna/nevyèerpania služieb aj bez obmedzenia
a spoluúèasti,
• a ve¾a ïalších príjemných prekvapení

