
JANUÁR – DECEMBER 2019

TURECKO  |  ŠPANIELSKO  |  KAPVERDY  |  PORTUGALSKO  |  CYPRUS  |  GRÉCKO  |  TALIANSKO 
SLOVINSKO  |  CHORVÁTSKO  |  EGYPT  |  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  |  MALDIVY  |  MAURÍCIUS 
SEYCHELY  |  ZANZIBAR  |  THAJSKO  |  VIETNAM  |  BALI  |  SRÍ LANKA  |  KUBA  |  JAMAJKA 
DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA  |  MEXIKO  |  USA

KATALÓG 2019



V tomto katalógu nájdete výber z ponuky TUI Deutschland GmbH. Bližšie informácie k cenám a podmienkam cestova-
nia ku konkrétnym ponukám nájdete vo Vašej cestovnej kancelárií.

Impressum: TUI Deutschland GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover, Handelsregister: Hannover HRB 62522
Poistenie insolventnosti DRS, číslo poistného certifikátu: 1.050.430., Europäische Reiseversicherung AG.

OBJAVTE ROZMANITÚ PONUKU 
SVETA TUI DOVOLENIEK 
V 18 KATALÓGOCH



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

TUI MAGIC LIFE –
WHERE MAGIC HAPPENS
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ELA QUALITY RESORT BELEK 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

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

Aqua park

PRE RODINY
n Detský bazén: tobogany
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub od 3 

do 13 rokov, január – decem-
ber, v závislosti od sezóny

n Detské ihrisko
n Teenclub od 14 do 17 rokov, 

január – december, v závis-
losti od sezóny

Príklad ubytovania  
Superior, hl.budova, výhľad na more

Pláž

Belek: Rezort leží priamo na 
privátnej piesočnatej pláži 
dlhej ca. 270m, dostupnej 
cez píniový lesík. Vzdialenosť 
do mesta Belek je ca. 2 km. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5, otvorené 
v závislosti od sezóny

n Vodný park „Aqua park“, 
otvorený v závislosti od 
sezóny

n Plážové uteráky
n Obchodíky, butik, klenotníctvo, 
kaderníctvo

n Lekárska služba
n Diskotéka/nočný klub,  
amfiteáter

n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 583, víl: 7, bunga-
lovov: 20

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
v hlavnej budove (DZX1), roz-
loha ca. 36-45m², 1 dvoj-lôžko 
(160x200cm), 1 rozťahovací 
gauč (90x190cm), klimatizácia, 
trezor, súprava a prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomservice, župan, fén, 
balkón

n Rodinná izba Duplex, v hlavnej 
budove (FZX1), rozloha ca. 
65-75m², pozostáva z dvoch 
dvojlôžkových izieb prepoje-
ných dverami, mezonet, 2 
postele (90x190cm), 1 dvoj-
lôžko (160x200cm), 1 rozťaho-
vací gauč (90x190cm), trezor, 
súprava a prípravu kávy 
a čaju, mini bar, WiFi, room-
service, župan,2 kúpeľne, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Superior 
v hlavnej budove, výhľad na 
more (DZM2), rozloha ca. 
38-44m², 1 dvoj-lôžko 
(160x200cm), 1 rozťahovací 
gauč (90x190cm), klimatizácia, 

trezor, súprava a prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomservice, župan, fén, 
balkón

n Suita Deluxe s výhľadom na 
more, v hlavnej budove 
(SUM1), rozloha ca. 105m², 
obývacia miestnosť, kombino-
vaná 1 dvoj-lôžko 
(180x200cm), 1 rozťahovací 
gauč (90x190cm), klimatizácia, 
trezor, súprava a prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
roomservice, župan, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 8
n Počet barov: 10

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2

Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Nordic walking, aerobik, aqua 
aerobik, posilňovanie, tanečný/
latino aerobik, joga, zumba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

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

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

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

Kód: AYT31035

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

na osobu už od ® 891
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 6,9
z 10

Odporúčania 72%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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TUI MAGIC LIFE MASMAVI  
Rodina Priamo na pláži Fitnes

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

Príklad ubytovania Dvojlôžková Village

PRE RODINY
n Detský/baby bazén
n Medzinárodný program
n Profesionálna starostlivosť 

o deti v rôznych vekových 
kategóriách

n Detské ihrisko, mini disco
n Teens Time
n Aktivity pre celú rodinu

TU NA VÁS ČAKÁ: 
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All Inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

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

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity v pro-
grame pre deti a mládež

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

HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Aquapark s 5 toboganmi
n Activity bazén
n Športový bazén
n Relaxačný bazén 16+
n Rodinný relaxačný bazén
n Bazén s ostrovom
n Yakamoz bazén
n 2 lagoon bazény
n Detský/baby bazén
n Vnútorný bazén
n Plážové uteráky
n Ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži

n WiFi: v celom hoteli
n Časť len pre dospelých
n Počet izieb: 595
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

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

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Wunderbar: otvorený 24h 
denne

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

n Viaceré bary

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 7
n Aerobik area s rozličnými fit-
nes kurzami, napr. Zumba, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 

HIIT, PowerAerobic, Aqua Fit-
nes, pilates, joga

n Plážový volejbal
n Sprevádzané výjazdy na  
bicykloch

n Futbal
n Lukostreľba

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

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa
n Sauna, vírivka
Za poplatok
n Masáže
n Procedúry v Hamam
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

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

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

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer
n Prenájom auta od TUI CARS
n Autobusový transfer pre indi-
viduálne cesty

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

Kód: AYT31100

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

na osobu už od ® 866
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,4
Jedlá a nápoje 8,1
Izby 8,3
Zariadenie hotela 8,5

8,4
z 10

Odporúčania 88%

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

Turecko | Turecká riviéra
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TUI MAGIC LIFE JACARANDA  
Priamo na pláži Tobogany Fitnes

Tu nájdete bohaté športové vyžitie. Tešiť sa môžete na široký výber fitnes programu. Zažite 
dovolenkové šťastie, ktoré vám prichystajú nekonečné možnosti od wellness až po zábavu. Tento 
klub je obľúbený ako medzi pármi tak rodinami.

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba

TU NA VÁS ČAKÁ: 
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All Inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

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

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity v pro-
grame pre deti a mládež

Side-Colakli: V prvej rade 
na krásnej, pozvoľne sa 
zvažujúcej piesočnatej pláži. 
Mestečko Colakli je vzdialené 
ca. 3km, Side ca. 10km. 
Dĺžka transferu z letiska: ca 
1hodina. 

HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Aquapark, tobogany
n Plážové uteráky
n Diskotéka/nočný klub,  
amfiteáter

n WiFi: v celom hoteli
n Časť len pre dospelých
n Počet izieb: 781
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), roz-
loha ca. 38m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Wunderbar: otvorený 24h 
denne

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Fitnes centrum
n Aerobik area s rozličnými fit-
nes kurzami, napr. Zumba, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 
HIIT, PowerAerobic, Aqua Fit-
nes, pilates, joga

n Skákanie na trampolíne a Fit-
nes Boot Camp

n 6 tenisových kurtov (2 
s osvetlením)

n Plážový volejbal, futbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Windsurfing, kanoe
Za poplatok
n Katamaran

WELLNESS
n Sauna
n Vírivka pri vnútornom bazéne
Za poplatok
n Masáže
n Procedúry v Hamam
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

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

n Tematické párty, show, dis-
kotéka

n Živá hudba
n Šípky, boccia

PRE RODINY
n Detský/baby bazén
n  Profesionálna medzinárodná 
starostlivosť o deti v rôznych 
vekových kategóriách

n Detské ihrisko
n Mini disco, Teens Time
n Aktivity pre celú rodinu

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Privátny transfer
n Autobusový transfer pre indivi-
duálne cesty

 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: AYT41065

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

na osobu už od ® 903
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,1
z 10

Odporúčania 95%

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

Turecká riviéra | Turecko 
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KAYA PALAZZO GOLF RESORT 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Elegantný luxusný hotel ponúka služby na najvyššej úrovni. Vyhrievaný VIP bazén je jedinečným 
zážitkom pod nádherne modrou oblohou v Beleku. Vo vzdialenosti len ca. 300m sa nachádza 
18-jamkové golfové ihrisko Kaya Palazzo, nabádajúce k vysokým golfovým odpalom.

Aquapark

PRE RODINY
n Detský bazén, tobogany
n Služby opatrovania detí
n Detský bufet
n Detské animácie, pre deti od 

4 do 12 rokov, apríl - október
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Animácie pre mládež

Reštaurácia Livio

Bazén

Belek: V pokojnej časti 
Beleku a priamo na štrko-
vo-piesočnatej pláži. Letisko 
Antalya je vzdialené ca. 
27km. Dĺžka transferu z le-
tiska ca. 40minút.

HOTEL: 
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Otvorené v závislosti od 
sezóny

n Aquapark, otvorený sezónne
n Plážové uteráky
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 645
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková Superior s výhľa-
dom na bazén (DZX2), rozloha 
ca. 39m², klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Swim-Up Suita (SUM3), roz-
loha ca. 79m², pozostáva z 2 

izieb, opticky predelených 
posuvnými dverami, obývacia 
miestnosť, klimatizácia, WiFi, 
fén, terasa s ležadlami, priamy 
vstup do bazénu

n Rodinná suita v záhrade 
(FZX1), rozloha ca. 69m², 
pozostáva z 2 izieb prepoje-
ných dverami, obývacia miest-
nosť, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Rodinná suita s výhľadom na 
more (FZM1), rozloha ca. 
79m², pozostáva z 2 izieb 
opticky predelených posu-
vnými dverami, obývacia 
miestnosť, klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Deluxe Swim-Up Suita (FZX2), 
rozloha ca. 108m², pozostáva 
z 2 izieb prepojených dverami, 
obývacia miestnosť, klimatizá-
cia, WiFi, fén, terasa s ležad-
lami, priamy vstup do bazénu

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Neskoré raňajky: 10:30 – 
11:00

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 7

ŠPORT
n Tenisové kurty:18
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing 
n Katamaran
n Potápanie

GOLF
n Golf za poplatok

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže

n Skrášľovacie a kozmetické proce-
dúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie

INÉ
n  Fitnes miestnosť, parná sauna, 
sauna a hamam pre hostí od 18 
rokov

n Windsurfing s oprávnením (za 
poplatok)

VÝHODY
n  Nápoje na diskotéke do 03:00 
v cene

n Mini bar vrátane vína a piva

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

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

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

Kód: AYT31018

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

na osobu už od ® 1075
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,3
Jedlá a nápoje 9,5
Izby 9,0
Zariadenie hotela 9,2

9,4
z 10

Odporúčania 96%

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

Turecko | Turecká riviéra
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GLORIA SERENITY RESORT t

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

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

La Trattoria Romano  
talianska Reštaurácia

PRE RODINY
n Baby club, od 1 roku, apríl - 

október
n Detsky klub, pre deti od 4 do 

12 rokov, apríl - október
n Detské ihrisko
n Mini disco, apríl- október
n Teenclub, od 13 do 17 rokov, 

máj- október

Príklad ubytovania  
Superior Laguna s priamym vstupom 
do bazéna

Príklad ubytovania Pool Villa

Belek: Komfortný dovolen-
kový rezort pozostáva 
z hlavnej budovy a priľahlých 
víl v rozľahlej záhrade s pí- 
niami. Pekná piesočnatá pláž 
(vstup do mora čiastočne so 
štrkom) je dostupná mostom 
cez rieku. 45-jamkové gol-
fové ihrisko v tesnej blízko-
sti. Centrum Beleku 
s obchodmi vzdialené ca. 
7km. 

HOTEL
n Skorý check-in
n Záhrada
n Počet bazénov: 4, otvorené 
v závislosti od sezóny

n Plážové uteráky
n Diskotéka / nočný klub, amfi-
teáter

n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 369, viliek: 99
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Superior izba s výhľadom na 

krajinu (DZX1), rozloha ca. 
39m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

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

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

n Záhradná vila (VIX1), rozloha 
ca. 86m², mezonet, klimatizá-
cia, WiFi, fén, terasa s ležad-
lami, sedením a vírivkou

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

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

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie

WELLNESS
n Sauny: 4
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 
12 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
centrum: procedúry a ošetre-
nia tváre

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie: január – 

december
n Ľahké animácie: január - 
december

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: AYT31032

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

na osobu už od ® 1142
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,6
Jedlá a nápoje 9,4
Izby 9,4
Zariadenie hotela 9,4

9,6
z 10

Odporúčania 96%

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

Turecká riviéra | Turecko 
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OBJAVTE VIAC
Rezort TUI BLUE Palm Garden sa vyznačuje svojím rozľahlým 
areálom a vybavením špeciálne pre rodiny, s bohatou ponukou 
aktivít a zábavy. Tu nájdete moderné prostredie, ktoré je cha-
rakteristické autentickými regionálnymi vplyvmi. Dovolenkový 
rezort, do ktorého sa vždy radi vrátite!

Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte mi e-mail!
June Robbin Pfalz, TUI BLUE 

pfalz@tui.com
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TUI BLUE PALM GARDEN r

Rodina Priamo na pláži Fitnes

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

Príklad ubytovania Dvojlôžková Duo

PRE RODINY
n Program pre deti a mládež 

v rôznych vekových kategóriách
n Starostlivosť o deti 6x do 

týždňa
n Program pre mládež počas 

nemeckých školských prázdnin
n Detský/baby bazén s tobo-

ganmi
n Detské ihrisko, herná miest-

nosť, detské tance

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Inovatívny BLUEf!t koncept 
pre fitnes, stravovanie 
a relaxáciu

n Autentické zážitky v des-
tinácií

n Kvalitná, miestna kuchyňa
n BLUE aplikácia s mnohými 
užitočnými funkciami

n Moderná architektúra pre 
jedinečné dovolenkové 
chvíle

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

HOTEL
n Uvítacia lounge
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky, ležadlá 
a slnečníky na pláži/pri bazéne

n Pohovky na pláži (za poplatok)
n Lounge pred odchodom
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 363
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

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

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All Inclusive: nealkoholické 
a vybrané národné alkoholické 
nápoje, TUI BLUE ponuka kok-
teilov

n Raňajky formou bufetu, nes-
koré raňajky

n Vegánske, vegetariánske 
a nízko sacharidové jedlá

n 24h ponuka snackov a nápo-
jov

n Bezlepkové a bezlaktózové 
jedlá na požiadanie

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4

ŠPORT
n BLUEf!t program so športovou 
ponukou na vyskúšanie 
a vylepšenie, kombinácia fit-
nes, wellness a zdravia, 6x do 
týždňa

n BLUEf!t park s funkčným 
tréningom napr. posilňovanie 
a pohybové cvičenia

n Fitnes miestnosť
n Fitnes kurzy ako joga, bicykle, 
jumping

n Lukostreľba, tenis, vodná 
trampolína, lezecká stena, 
plážový volejbal

Za poplatok
n Osobný tréning
n Sprevádzané výjazdy na 
horských bicykloch

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Škola surfingu, windsurfing
n Rafting, vodné lyže a iné

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

ZÁBAVA
n Zábavno-výchovný program 
s aktívnymi, napínavými 
a oddychovými aktivitami, 6x 
do týždňa

n Živá zábava s hudbou, kapelou 
a show

n Miestne ponuky výletov
n Jazykový kurz
n Varenie s hotelovým riadi-
teľom (za poplatok)

VÝHODY
n Osobná prítomnosť TUI 
delegáta

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

 
UMWELT

CHAMPION

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

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

Kód: AYT51080

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

na osobu už od ® 820
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,7
z 10

Odporúčania 100%

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

Turecká riviéra | Turecko 
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VOGUE HOTEL BODRUM r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Komfortný hotel ponúka priamy prístup na piesočnatú pláž. Krásne položený bazénový svet a  
najväčší aquapark v Bodrume znamenajú plnohodnotnú zábavu vo vode. Rozmanité animácie  
zabezpečia celodenný program pre najmenších. 

Aqua Park

PRE RODINY
n Detský bazén: integrovaný
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský bufet
n Detsky klub a animácie, 

v závislosti od sezóny
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Animácie pre mládež

Bazén

Príklad ubytovania 
Rodinná suita výhľad more

Pláž

Bodrum/Torba: Priamo na 
400m dlhej pláži s jemným 
pieskom. 2 móla nad 
tyrkysovou vodou. V rámci 
areálu premáva kyvadlová 
doprava k pohodlnému pre-
konaniu vzdialeností. Cen-
trum mesta Bodrum ca. 
8km. Letisko Bodrum vzdia-
lené ca. 27km. Dĺžka trans-
feru z letiska ca. 45min. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 4
n Vnútorný bazén vyhrievaný
n Aquapark
n Plážové uteráky
n Obchodíky, mini market, butik, 
klenotníctvo, kaderníctvo

n Diskotéka / nočný klub,  
amfiteáter

n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 601, viliek: 45, 
bungalovov: 45

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Superior izba s výhľadom na 
krajinu (DZX1), rozloha ca. 
55m², 1 dvoj-lôžko, klimatizá-
cia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, mini bar, WiFi, room-
service: za poplatok, župan, 
fén, balkón

n Superior izba s výhľadom na 
more (DZM1), rozloha ca. 
55m², 1 dvoj-lôžko, klimatizá-
cia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, mini bar, WiFi, room-
service: za poplatok, župan, 
fén, balkón alebo terasa

n Rodinná suita izba s výhľadom 
na more (FZM1), rozloha ca. 
75m², detská izba, 2 jed-
no-lôžka, 1 dvoj-lôžko, klima-
tizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, mini bar, WiFi, room-
service: za poplatok, župan, 

fén, balkón
n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Zákusky a pečivo
n Počet reštaurácií: 5 
n Počet barov: 12

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

n Cyklistika: sprevádzané výjazdy
n Tenisové kurty: 5, požičovňa 
rakiet

Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Bedminton
Za poplatok
n Bowling

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok

n Windsurfing
n Katamaran
n Kanoe, vodné lyže, vodné 
skútre, parasailing, jazda na 
banáne

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Karaoke

INÉ
n Lunapark: otvorený od 
15.mája do 15.októbra

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: BJV26013

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

na osobu už od ® 863
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 7,0
Jedlá a nápoje 8,3
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,0

7,9
z 10

Odporúčania 87%

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

Turecko | Západné turecké egejské pobrežie



13

TUI MAGIC LIFE SARIGERME  
Priamo na pláži 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 pri wellness alebo  
romantická večera s výhľadom na nádhernú zátoku. Tip pre páry a všetkých hľadajúcich oddych. 

Príklad ubytovania  
Dvojlôžková bez balkónu

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Široká obmieňajúca sa 
ponuka služieb All Inclusive

n Príjemná, medzinárodná 
klubová atmosféra

n Početné možnosti zábavy 
a športu, show a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Všestranný program pre 
deti a mládež

Sarigerme: Ideálna poloha 
rezortu medzi píniovými 
lesmi a pohorím Taurus,  
priamo v krásnej zátoke 
s nádhernou piesočnatou, 
postupne sa zvažujúcou 
plážou. Malá dedinka Sari-
germe je vzdialená ca. 1 km. 

HOTEL
n Privítanie hostí
n Záhrada, terasa na streche
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky, slnečníky, 
ležadlá na pláži/pri bazéne

n Butik, kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa: za poplatok
n Časť len pre dospelých
n Počet izieb: 253
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba bez balkónu 
(DZX1), rozloha ca. 22m², kli-
matizácia, trezor, mini bar, 
WiFi, fén

n Rodinný bungalov (FZX1), roz-
loha ca. 50m², pozostáva 
z dvoch izieb prepojených 
dverami, klimatizácia, trezor, 
WiFi, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

n Viaceré bary

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

n Fitnes centrum
n Aerobic area s rozličnými fit-
nes kurzami, napr. zumba, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 
HIIT, PowerAerobic, Aqua Fit-
nes, pilates, joga

n 4 tenisové kurty (tvrdý 

povrch) s osvetlením
n 4 ihriská na plážový volejbal
n Cyklotúry so sprievodcom
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

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

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

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

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

RODINA
n Detský a baby bazén

n Medzinárodný program
n Profesionálna starostlivosť 
o deti v rôznych vekových 
kategóriách

n Detské ihrisko, mini disco
n Rodinné aktivity

VÝHODY
n Osobná prítomnosť TUI 
delegáta

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 
n Privátny transfer
n Autobusový transfer pre indi-
viduálne rezervácie

 
UMWELT

CHAMPION

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

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

Kód: DLM15020

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

na osobu už od ® 1248
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,5
z 10

Odporúčania 99%

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

Južné Egejské pobrežie | Turecko
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HOTEL RIU COSTA DEL SOL 4

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

Hotel Riu Costa del Sol ponúka niekoľko bazénov a bohatú ponuku športov a zábavných aktivít, 
ako aj vlastné Spa. O kulinársku rozmanitosť sa po večeroch starajú obe reštaurácie  
so špecialitami.   

Príklad ubytovania Dvojlôžková Typ2

Lobbybar

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Fun4All – rozsiahlá 
ponuka zábavy pre deti 
a dospelých s RUI ani-
mačným tímom

n Skúsenosti a kompetentný 
personál

n Vkusne zariadené 
priestory, pohodlné izby

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

Torremolinos: Hotel od pie-
sočnatej pláže delí iba 
promenáda, na ktorej sa 
nachádza mnoho reštaurácií 
a obchodíkov. Centrum je 
vzdialené len 2km. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 5 
n Plážové uteráky: za zálohu
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 621
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 25m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa 

n Dvojlôžková izba Typ2 
s bočným výhľadom na more 
(DZX2), rozloha ca. 30m², kli-
matizácia, trezor, chladnička, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Typ3 
s bočným výhľadom na more 
(DZX3), rozloha ca. 31m², kli-
matizácia, trezor, chladnička, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Junior suita Typ1 s výhľadom 
na more (JSM1), rozloha ca. 
36m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Suita Typ1 (SUX1), rozloha ca. 
29m², klimatizácia, chladnička, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

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

n Neskoré raňajky: denne
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Plážový volejbal
n Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Cyklistika

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

n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie pre dospelých
n Shows
n Živá hudba/kapela

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

n Detské animácie, pre deti od 
4 do 12 rokov

INÉ
n Skupinové fitnes kurzy v Riu-
Fit, denne

n Denný zábavný program pre 
deti od 4-7 rokov a 8-12 
rokov v RiuLand, denne

n Detské vodné ihrisko Splash 
(135m²), otvorené v závislosti 
od sezóny

n Večere: Talianska reštaurácia: 
hlavné jedlo servírované na 
stôl, predjedlá a dezerty for-
mou bufetu; Andalúzska reš-
taurácia: bufet, striedajúca sa 
andalúzska a ázijská kuchyňa

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI pri 
pobyte od 12.04.2019

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: AGP22018

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

na osobu už od ® 845
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,2
Jedlá a nápoje 8,6
Izby 9,4
Zariadenie hotela 9,3

8,8
z 10

Odporúčania 95%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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HOTEL H10 ESTEPONA PALACE 4

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Moderne koncipovaný hotel sa vyznačuje jedinečnou maurskou architektúrou. Veľmi pekne  
navrhnutý bazénový svet s vodopádmi v srdci rezortu ponúka možnosti na oddych a chvíle  
pre rodiny aj páry. 

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

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie, jún - sep-

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

12 rokov, jún - september

Príklad ubytovania Rodinná izba s 
výhľadom na more Typ1

Terasa Mediterráneo

Estepona: Priamo na pie-
sočnatej pláži. 10 minút 
pešej chôdze od Playa del 
Cristo. Pozvoľne sa zvažujúca 
pláž je ideálna pre rodiny. 
Športový prístav Estepona je 
vzdialený 1,5km, staré mesto 
ca 2,5km. Letisko Malaga je 
vzdialené ca 85km.    

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky: za zálohu
n Kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá nie sú povo-
lené

n Parkovisko, za poplatok
n Počet izieb: 237
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky 

UBYTOVANIE
n Rodinná izba s výhľadom na 
more Typ1 (FZM1), rozloha ca. 
40m², klimatizácia, trezor: za 

poplatok, mini bar: za popla-
tok, v hotovosti, WiFi, room-
service: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more Typ2 Priviledge 
(DZM2), rozloha ca. 22m², kli-
matizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, župan, fén, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Typ 1 
(DZX1), klimatizácia, trezor: za 
poplatok, mini bar: za popla-
tok, WiFi, roomservice: za 
poplatok v hotovosti, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, plná penzia
n All Inclusive: Plná penzia, neal-
koholické 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
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

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

VÝHODY
n Špeciálne privilégiá pri rezer-
vácií izby typu DZM2

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: AGP25003

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

na osobu už od ® 930
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,3
z 10

Odporúčania 83%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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PRE MALÝCH TO NAJVÄČŠIE
Výnimočnosťou tohto hotela je, že je postarané aj o dospelých, 
v časti Adults only. Rozľahlý rezort pozostáva z rôznych častí. 
Okrem iného sa môžete vyblázniť v „Splash“ parku s toboganmi 
a rôznymi šmýkačkami a vodnými tryskami. K oddychu tiež slúži 
fantastický „Chill out“ bazén pre rodiny. 

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail! 
Tanja z Hesse, best Rodina

bestfamily@tui.com
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BEST FAMILY CALA MANDIA 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Veľký a moderný hotelový komplex s  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.  

Fifties American Diner

Príklad ubytovania Apartmán Splash Park Area C

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, neme-
cky hovoriaci personál vyš-
kolený cez TUI: deti Minis 
3-6 a Maxis 7-12 rokov (6x 
do týždňa)

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

n Hry pre mamičky s bábät-
kami (v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

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

HOTEL
n Vyhradená časť iba pre dos-
pelých od 16 rokov

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 8
n Markízy proti slnku 
n Vodný park 
n Plážové uteráky: za zálohu
n Mini market
n Lekárska služba
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Parkovanie, nekryté

n Počet izieb: 514
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Apartmán s dvomi spálňami 
(APX2), rozloha ca. 100m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor: 
za poplatok, kuchynka, WiFi, 2 
kúpeľne, fén, balkón alebo 
terasa

n Rodinná suita (FZX1), rozloha 
ca. 42m², 1 dvoj-lôžko 
(190x200cm), klimatizácia, tre-
zor: za poplatok, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3 

ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Bez poplatku 
n Aerobik, aqua fitnes, tanečný/
latino aerobik, relaxačné cviče-
nia, joga, zumba

n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Kajaky

GOLF
n Golfové ihrisko: za poplatok

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén „Kinder und 
BabyBazén Area C“

n Starostlivosť o deti
n Ohrievač na fľaše

n Detské buginy
n Detské menu, detský bufet
n Detské miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco, v závislosti od 
sezónyN

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

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

VÝHODY
n Prítomnosť TUI delegáta na 
mieste (pri pobyte od 
12.04.2019)

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

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

Kód: PMI60001

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

na osobu už od ® 813
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,1
z 10

Odporúčania 87%

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

Malorka – východné pobrežie | Baleárske ostrovy | Španielsko
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GLOBALES CONDES DE ALCUDIA 3

All Inclusive

Hotel leží v stredisku pri pláži Puerto de Alcudia, v blízkosti krásnej promenády. Ponúka  
komfortný servis a všetky zariadenia pre zábavné, oddychové a pestré dovolenkové dni.

Príklad ubytovania Dvojlôžková Typ1

Bazén

Záliv Alcudia: Plážový hotel 
nájdete v centrálnej časti 
v blízkosti mesta Alcudia. Je 
vzdialený len približne 150m, 
oddelený len miestnou ces-
tou, od kilometer dlhej pie-
sočnatej pláže. Obchody, 
kaviarne, bary a reštaurácie 
sú dostupné len pár minút 
chôdze. Zastávka verejnej 
dopravy smerom do mesta 
je vzdialená približne 150m 
od hotela. Letisko Palma je 
vzdialené ca. 60km. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1 
n Plážové uteráky: za poplatok
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli za popla-
tok

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 244
n Národná kategória: 3 hviez-
dičky 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 16-20m², klima-
tizácia, trezor: za poplatok, 
WiFi za poplatok, fén, balkón 
alebo terasa

n Jednolôžková izba Typ1 
(EZX1), klimatizácia, WiFi za 
poplatok, balkón

n Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2), 
rozloha ca. 16-20m², klima-
tizácia, trezor: za poplatok, 
mini bar, WiFi za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Strečing
n Lukostreľba, stolný tenis

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

RODINY
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: PMI83013

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

na osobu už od ® 648
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,4
Jedlá a nápoje 7,6
Izby 8,2
Zariadenie hotela 8,0

7,9
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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IBEROSTAR PLAYA DE MURO 4

Rodina Priamo na pláži Wellness

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

Príklad ubytovania Double Basic

Vodné ihrisko

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

Kód: PMI83092

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

HOTEL
n Počet bazénov: 3
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 446
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

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

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4 

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Klasické, športové masáže, 
reflexná masáž chodidiel

n Ošetrenie pleti

RODINA
n Starostlivosť o deti

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

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

na osobu už od ® 898 

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

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

8,3
z 10

Odporúčania 90%

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

APARTOTEL ZAFIRO BAHIA 4

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

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

Vonkajší bazén

Príklad ubytovania

Reštaurácie Caprice

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

Kód: PMI83074

Záliv Alcudia: Priamo pri 
kilometer dlhej piesočnatej 
pláži z ktorej si vychutnáte 
západy slnka. V blízkosti 
prírodného parku „S´Al-
bufera“, ca. 6km od Puerto 
Alcudia a 4 km od Can Pica-
fort. Dĺžka transferu z letiska 
ca. 1hodina 20minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 274
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Apartmán Premium (APX1), 
rozloha ca. 42m², klimatizácia, 
kuchynka, WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 1 

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

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Detské animácie
n Program pre mládež

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

na osobu už od ® 743 
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TUI SENSATORI RESORT IBIZA 5

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

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

Príklad ubytovania 
Dvojlôžková Adults only Swim up

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný luxus, štýlové  
prostredie

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

n Chic Dining – neobmedzený 
prístup do najmenej štyroch 
reštaurácií

n Oddelené zóny pre dos-
pelých a rodiny

n Obmieňajúci sa fitnes program
n Moderné Spa centrum

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

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín
n Počet bazénov: 7
n Plážové uteráky: za poplatok
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 396
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

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

n Izba pre dve dospelé osoby 
Swim-up (DZX3), rozloha ca. 
38m², klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s priamym vstupom do 
bazéna

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

n Počet barov: 9

ŠPORT
n  TUI SENSATORI vedené špor-
tové a fitnes tréningy,  
medzinárodné

n Tenisové kury: 2

Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga

VODNÉ ŠPORTY 
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

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

n Procedúry aj pre najmenších 
hostí

ZÁBAVA
n Profesionálna večerný pro-
gram, medzinárodný

n „West End Style“ muzikálové 
show

n Spevácke skupiny „SensaTo-
nes“ a „SensaSisters“

RODINY
n Detský bazén „Splashpark“
n Baby bazén

n Profesionálna medzinárodná 
starostlivosť o deti

n Detský klub s 1-2 dennými 
aktivitami a 1-2 hodiny 
večerné aktivity, 6x do týždňa 
s interaktívnym detským pro-
gramom, prihlásenie sa na 
mieste

n „Stay&Play“: hry a ponuka 
aktivít pre rodiny, bez 
animátorov, 1-2 hodiny na 
deň, denne

n „Sleepover“: za poplatok 1x 
do týždňa, prenocovanie v 
„Play House“, prihlásenie na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: IBZ26004

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

na osobu už od ® 1440
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,2
z 10

Odporúčania 79%

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

Španielsko | Baleárske ostrovy | Ibiza
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GRUPOTEL CALA SAN VICENTE 4

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

Ten, kto hľadá ticho a oddych, je na správnej adrese! Pozorný personál, nádherné okolie  
a Stredozemné more priamo predo dvermi, sľubujú dovolenku plnú relaxu. 

Vonkajší bar pri bazéne

Reštaurácia Bazén

Pláž

Príklad ubytovania 
Dvojlôžková výhľad more Typ1

Cala San Vicente: Leží 
v pokojnej časti zálivu Cala 
San Vincente, priamo na 
pláži s jemným pieskom 
v idylickej kulise prírody. 
Mestečko San Carlos je  
vzdialené ca. 5km, Santa 
Eulalia ca. 12km. Zastávka 
autobusu ca. 150m od hote-
la. Dĺžka transferu z letiska 
ca. 60 minút.

HOTEL
n Slnečná terasa
n Bazén, vonkajší
n Plážové uteráky: za zálohu
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 117
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 26m², klimatizácia, 

trezor: za poplatok, mini bar: 
za poplatok/pri AI v cene, 
WiFi, fén, balkón

n Superior izba (DZM2), výhľad 
na more, rozloha ca. 26m², 
klimatizácia, trezor: za popla-
tok, mini bar: za poplatok/pri 
AI v cene, WiFi, fén, balkón

n Jednolôžková izba Typ1 
(EZX1), strana na ulicu, roz-
loha ca. 17m², 1 spálňa s 1 
jedno-lôžkom (130x190cm), 
detská postieľka: bez 
poplatku, centrálne nastavo-
vaná klimatizácia, trezor: za 
poplatok, písací stôl, mini bar: 
za poplatok/pri AI v cene, 
telefón, WiFi bez poplatku, 
televízor, upratovanie, vaňa, 
WC, fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Tenisové kury: 1
Bez poplatku
n Plážový futbal, plážový volejbal

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

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

RODINY
n Služby opatrovania detí

VÝHODY
n Superior (DZM2): izby supe-
rior sa nachádzajú na 4./5. 
poschodí a sú vybavené aj 
DVD prehrávačom a repro-
duktormi

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: IBZ20010

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

na osobu už od ® 763
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,2
Jedlá a nápoje 8,2
Izby 8,0
Zariadenie hotela 8,6

8,5
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.
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GRUPOTEL PLAYA CLUB – APARTHOTEL 4

Rodina Free WiFi Wellness

Pokojné chvíle alebo akcia po celý deň? Moderný aparthotel ponúka oboje. Privítajte nový deň  
ranným krátkym behom a potom sa posilnite z bohatého raňajkového bufetu. Úspešný štart  
dovolenkového rána. 

Príklad ubytovania 
Apartmán Typ2

PRE RODINY
n Detský bazén
n Baby telefón
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 11 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Teenclub, od 12 do 17 rokov
n Animácie pre mládež

Bazén

Reštaurácia

Son Xoriguer: Aparthotel 
v pekne zariadenej záhrade 
leží v pokojnej časti blízko 
prírodnej rezervácie. Ná-
kupné centrum a záliv na 
kúpanie Son Xoriguer sú 
vzdialené ca. 200m. Menší 
prístav pre jachty s reštaurá-
ciami, barmi a viacerými ob-
chodíkmi ca. 1km od hotela. 
Dĺžka transferu z letiska ca. 
1hodina 20minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Vnútorný bazén
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 140
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Apartmán Typ1 (APX1), roz-
loha ca. 50m², detská pos-

tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor: za poplatok, 
kuchynský kútik, chladnička, 
varná kanvica, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Apartmán Typ2 (APX2), roz-
loha ca. 65m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor: za poplatok, 
kuchynský kútik, chladnička, 
varná kanvica, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, Raňajky, Polpenzia
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 3
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY 
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok

n Windsurfing
n Plachtenie
n Kajaky

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa 
n Fínska sauna, parná sauna
Za poplatok
n Masáže: klasické, lomi, reflexné 
masáže chodidiel

n Ošetrenia tváre

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

INÉ
n Tenis nájdete v sesterskom 
hoteli Grupotel Club Menorca, 
vzdialenom ca. 900m 

n Informácie k turistike: 
v ponuke od externých dodá-
vateľov túry „Camí des 
Cavalls“, viackrát do týždňa

n Kajaky na pláži Cala Son Xori-
guer za poplatok (ca. 200m 
od hotela)

n Apartmán APX2 má 2 
kúpeľne: jedna so sprchou/WC 
a druhá vaňa/WC, 

n Detské vysoké stoličky d 
apartmáne stoja cca 15 ® na 
týždeň

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: MAH26015

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

na osobu už od ® 803
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,0
z 10

Odporúčania 99%

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

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

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

Príklad ubytovania 
Dvojlôžková výhľad more Typ1

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

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

Bazén

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompetentný 
personál renomovanej 
hotelovej značky

n Vkusne zariadené priestory
n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronómie 
s čerstvými surovinami

n Dovolenka, 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. Vzdiale-
nosť do mesta Es Pujols je 
ca. 12 km a do prístavu La 
Savina ca. 15 km. Dĺžka 
transferu z prístavu La Sav-
ina ca. 20-25 minút.  

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

n Národná kategória: 4 hviez-
dičky 

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

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

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

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Plážový volejbal, mini golf
Za poplatok
n Bicykle

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show

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

n Bungalovy sa nachádzajú 
v jedno alebo dvojposchodo-
vých budovách, majú 2 Sat TV 
a niektoré sú zariadené dvomi 
jednolôžkovými posteľami 
alebo jednou posteľou 
(180x200cm)

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

VÝHODY
n Prítomnosť TUI delegáta 
v hoteli pri pobyte od 
01.05.2019

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS   

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

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

Kód: FXX10001

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

na osobu už od ® 839
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,9
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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INSOTEL HOTEL FORMENTERA PLAYA 4

Priamo na pláži All Inclusive Polpenzia Plus

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

Playa Migjorn

Príklad ubytovania Lux Superior 
dvojlôžková izba s výhľadom na moreBazén

Hlavný bazén

South Formentera Beach 
Reštaurácia&Lounge

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

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

n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba „Lux Double“ 
(DZX2), rozloha ca. 25m², kli-

matizácia, trezor: za poplatok, 
WiFi, fén, balkón

n Dvojlôžková izba Typ3 (DZX3), 
bočný výhľad na more, roz-
loha ca. 25m², klimatizácia, 
trezor: za poplatok, WiFi, fén, 
balkón

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

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

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 2

n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobik, aqua fitnes, relaxačné 
cvičenia, strečing, joga, zumba

n Horské bicykle 

VODNÉ ŠPORTY 
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing
n Škola plachtenia, kajak, kata-
maran

n PADI potápačská škola
n Kajaky, paddleboarding

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /  
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

n Športové a fitnes animácie: 
v závislosti od sezóny

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

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

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

INÉ
n Požičovňa áut a motoriek v 
hoteli

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: FXX10005

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

na osobu už od ® 773
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,2
z 10

Odporúčania 89%

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

Španielsko | Baleárske ostrovy | Formentera
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BEST  
JACARANDA 4

Rodina All Inclusive Free WiFi

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

Bazén

Príklad ubytovania Rodinná izba superior

Bazén

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

Kód: TFS31036

Costa Adeje: Vzdialenosť 
ku krásnej piesočnatej pláži 
„Playa Fanabe“ a promenáde 
ca. 10 min pešej chôdze. 

HOTEL
n Počet bazénov: 3
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 563
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Superior rodinná izba (FZX1), 
klimatizácia, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť ubytovania v ďalších 
typoch izieb

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

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Tenisové kurty: 1

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub/mini klub (4-12 
rokov)

n Detské ihrisko

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 ® 761

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

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

7,8
z 10

Odporúčania 77%

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

HOTEL H10 COSTA  
ADEJE PALACE 4

Rodina All Inclusive Wellness

Hotel sa nachádza priamo na promenáde, zaujme priestrannou pekne 
vysadenou záhradou, vlastným Spa a reštauráciou s mnohými  
pochúťkami. Na „Chill-Out“ terase si hostia môžu vychutnať nádherný 
výhľad na oceán.

Príklad ubytovania Rodinná izba Typ1

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

Kód: TFS31017

Costa Adeje: Priamo v leto-
visku, na promenáde. Pláž je 
vzdialená cca. 10min pešej 
chôdze. 

HOTEL
n Počet bazénov: 5
n WiFi: na recepcii/v lobby
n Počet izieb: 467
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 34m², klimatizácia, 
fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 3

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness / Spa: od 16 rokov

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Detský klub/mini klub (4-10 
rokov)

n Detské ihrisko

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 ® 874 
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

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

8,1
z 10

Odporúčania 82%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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PRINCESA YAIZA SUITE  
HOTEL RESORT 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

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

Isla de Lobos

PRE RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Baby klub, pre deti od 0 do 3 

rokov
n  Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub, pre deti 

od 3 do 12 rokov
n Mini disco
n  Klub pre tínedžerov, od 13 do 16 

rokovPríklad ubytovania dvojlôžková izba 
s výhľadoma na more Relax

Playa Blanca: Luxusný kom-
fortný hotel v kanárskom 
štýle je od pláže Playa 
Dorada oddelený len pešou 
promenádou. Centrum leto-
viska „Playa Blanca“ a jach-
tový prístav „Marina 
Rubicón“ sú vzdialené ca. 
500m. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 35 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky: bez poplatku
n WiFi: v celom areáli bez 
poplatku 

n Počet izieb: 385
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more (DZM1), rozloha ca. 
43m², klimatizácia, fén, trezor, 
WiFi, balkón

n Dvojlôžková izba Relax 
s výhľadom na more (DZM2), 

rozloha ca. 43m², klimatizácia, 
fén, trezor, WiFi, balkón

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX1), rozloha ca. 43m², kli-
matizácia, fén, trezor, WiFi, 
balkón

n Dvojlôžková izba Relax (DZX2), 
rozloha ca. 43m², klimatizácia, 
fén, trezor, WiFi, balkón alebo 
terasa

n Junior suite s výhľadom na 
more (JSM1), rozloha ca. 
45m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Suite s výhľadom na more 
(SUM1), rozloha ca. 65m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón

n Presidental suite s výhľadom 
na more (SUM2), rozloha ca. 
98m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Excellence suite (SUM3), 
výhľad na more, rozloha ca. 
65m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Suite (SUX1), rozloha ca. 
65m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná suite (SUX2), rozloha 
ca. 88m², klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Royal Kiko rodinná suita 
(SUX3), rozloha ca. 88m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón

n Suite Single s dieťaťom 
(SCX1), rozloha ca. 65m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Presidential suite (SUX4), 
čiastočný výhľad na more, 
rozloha ca. 98m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť ubytovania v ďalších 
typoch izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia, Polpenzia 
plus

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenis: 2 kurty, bez poplatku
n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok

n Požičovňa bicyklov

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum/Spa 
„Thalasso Spa Princesa Yaiza“: 
od 16 rokov

ZÁBAVA
n Animačný a zábavný program 

VÝHODY:
n Špeciálne ponuky pre mlado-
manželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

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

Kód: ACE23022

7 nocí/Raňajky v suite (SUX1), 
odlet z Viedne

na osobu už od ® 945
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,9
z 10

Odporúčania 88%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.
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HOTEL RIU PALACE TRES ISLAS r

Priamo na pláži Free WiFi Wellness

Dychberúci výhľad na Atlantik a fascinujúce piesočnaté duny vás prijmú hodiť starosti bežných 
dní za hlavu. Pozorný servis a široká ponuka wellness a gurmánskych zážitkov robia z hotela 
jednu špeciálnu adresu na Fuerteventure.

Príklad ubytovania Dvojlôžková  
výhľad more Typ1

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompetentný 
personál renomovanej 
hotelovej značky

n Vkusne zariadené priestory
n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronómie 
s čerstvými surovinami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

Playa de Corralejo: Hotel 
leží priamo na 7km dlhej 
pláži tvorenej piesočnými 
dunami, s pozvoľným vstu-
pom do mora. Centrum Cor-
ralejos je vzdialené cca. 5 
km. Dĺžka transferu z letiska 
ca. 40 minút. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky: bez poplatku
n Butik, klenotníctvo,  
kaderníctvo

n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 372
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 28m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, župan, fén, balkón

n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more Typ1 (DZM1), roz-

loha ca. 28m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, župan, fén, balkón

n Jednolôžková izba Typ1 
(EZX1), rozloha ca. 24m², kli-
matizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, župan, fén, 
balkón

n Suite Typ1 (SUX1), bočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
34m², obývacia miestnosť, kli-
matizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, župan, fén, 
balkón

n Suite Typ2 (SUX2), bočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
40m², obývacia miestnosť, kli-
matizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, župan, fén, 
balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

ŠPORT
n Tenis: 4 kurty
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

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

n Masáže: klasické masáže, 
masáže chodidiel, masáže 
horúcimi kameňmi a iné

n Skrášľovacie procedúry / koz-
metika

ZÁBAVA
n Show
n Živá kapela/hudba

PRE RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: FUE21021

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

na osobu už od ® 950
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,7
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Fuerteventura | Kanárske ostrovy | Španielsko
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TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA  
All Inclusive Fitnes Cyklistika

V tomto klube je najvýraznejšou črtou šport a zábava. Príkladmi z ponuky sú výjazdy na horských 
alebo cestných bicykloch so sprievodcom, fitnes kurzy a spinning. Okrem hlavných súčastí rezortu 
tu nájdete časť „Private Lodge“ pre ešte lepší relax. 

Vírivka v Private Lodge

Príklad ubytovania dvojlôžková izba

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Široká ponuka služieb All 
Inclusive na vysokej úrovni

n Príjemná klubová atmosféra
n Početné zábavné a tren-
dové športové možnosti, 
a tiež medzinárodné show 
a podujatia

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Jedinečná kombinácia 
nespočetných dovolenko-
vých nápadov

Playa de Esquinzo:  Club sa 
týči nad prírodne svetlou 
piesočnatou plážou (ovplyv- 
ňovaná prílivom a odlivom). 
Ponúka nádherný výhľad na 
Atlantik. Do najbližšieho 
mesta ca. 5km a letisko je 
vzdialené ca. 90km.  

HOTEL
n Časť vyhradená len pre dos-
pelých 

n Záhrada
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky: bez poplatku, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne

n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 668
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), roz-
loha ca. 38m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, televí-
zor, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Obsiahly All Inclusive
n Neskoré raňajky
n Hlavná reštaurácia Magico 
(bufet)

n Špecializované reštaurácie (1x 
do týždňa/izbu)

n Wunderbar, otvorený 24h 
denne, viaceré bary

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

ŠPORT
n Rozsiahly fitnes program, 
medzinárodný, 6xdo týždňa

n Fitnes centrum s osobným 
tréningom

n Rozličné fitnes kurzy, napr. 
ZUMBA®, odbúravanie tuku, 
Bodywork, HIIT, Power Aero-
bic, Aqua Fitnes, stacionárne 
bicykle, box, pilates, joga

n Výjazdy na horských/cestných 
bicykloch so sprievodcom

n Futbal, plážový volejbal
n Tenis
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n Potápanie (externí dodávate-
lia)

n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing, 
kitesurfing

n Plachtenie, katamaran

WELLNESS
n Wellness od 18 rokov
n Textil-sauna, sauna, parná 
sauna, bazén s integrovanou 
vírivkou

Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

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

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

RODINY
n Profesionálna starostlivosť 
o deti v rôznych vekových 
kategóriách

n Medzinárodný program
n Detské ihrisko (zastrešené)
n Detský/baby bazén
n Mini disco
n Teens Time aktivity
n Rodinné aktivity

INÉ
n Otvorené celoročne

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 
n Transfer TUI autobusom aj 
pre individuálnych klientov

Kód: FUE14080

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

na osobu už od ® 959
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,6
Jedlá a nápoje 8,4
Izby 7,5
Zariadenie hotela 7,7

8,0
z 10

Odporúčania 88%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete v cenníku príslušného 
TUI Katalógu.
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RIU GRAN CANARIA 4

Rodina All Inclusive Free WiFi

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

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Skúsenosti a kompetentný 
personál renomovanej 
hotelovej značky

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

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

Maspalomas: Rezort sa 
nachádza v letovisku „Costa 
Meloneras“, v blízkosti mora 
a s priamym prístupom na 
dlhú promenádu vhodnú na 
prechádzky. Dlhočizné du- 
nové pláže sú vzdialené ca. 
900m. Zastávka autobusu ca. 
100m. Transfer z letiska: ca. 
40 minút. 

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

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

· Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2), 

rozloha ca. 26m², klimatizácia, 
trezor, mini bar , WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Viaclôžková izba Typ1 (MZX1), 
rozloha ca. 28m², klimatizácia, 
trezor, mini bar , WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Viaclôžková izba Typ2 (MZX2), 
rozloha ca. 28m², klimatizácia, 
trezor, mini bar , WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

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

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

n Suite swim up (SUX2), rozloha 
ca. 41m², klimatizácia, trezor, 
nápojový automat, mini bar, 
WiFi, župan, fén, terasa 
s ležadlami a priamym vstu-
pom do bazénu

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Predĺžené raňajky: 10:00 
-12:00

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobic, Aqua fitnes, strečing

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa: od 
18 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

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

n Kreatívne kurzy

PRE RODINY
n Detský bazén
n Detské animácie pre deti od 4 
do 12 rokov

n Detské ihrisko

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: LPA41009

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

na osobu už od ® 1051
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,0
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Príklad ubytovania Rodinná izba Typ1

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

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

do 17 rokov
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PRE MALÝCH TO NAJVÄČŠIE
Aký dych berúci výhľad na more a pláž Taurito! Rodiny dostanú 
plnú starostlivosť za svoje peniaze: početné športové aktivity 
ako aj animačný program a večerné show. Rodičia si môžu 
oddýchnuť pri západe slnka s drinkom na pláži alebo v bare  
pri bazéne. 

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail! 
Eva Kirschstein, best FAMILY

kirschstein@tui.com
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BEST FAMILY TAURITO PRINCESS 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

100% pre rodiny: komfortne zariadený hotel často splní všetky priania: ako párov, tak rodín.  
Bohatý animačný program, športové aktivity či sauna a početná ponuka masáží pre relax. 

Reštaurácia Princess

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba 
s výhľadom na more Detský bazén

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, nemec- 
ky hovoriaci personál vyško-
lený 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 bábät-
kami (v mimosezóne)

n All Inclusive stravovanie

Playa Taurito: Pláž Playa 
Taurito je vzdialená len 30m. 
Do letoviska Puerto de 
Mogán sú to ca. 4km. 
Najbližšia autobusová 
zastávka je vzdialená prib-
ližne 500m, z nej premávajú 
lokálne autobusy do via-
cerých letovíska ako Puerto 
Rico, Maspalomas, Playa del 
Inglés a Las Palmas. Transfer 
z letiska: ca. 70 minút. 

HOTEL
n Skorý check–in a neskorý 
check-out podľa dostupnosti

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

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 404
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba superior 
s výhľadom na more (DZM2), 
rozloha ca. 27m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar, 
WiFi, župan, fén, balkón 

n Rodinná izba s výhľadom na 
more (FZM1), rozloha ca. 
37m², detská postieľka: bez 
poplatku, 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, neal-
koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

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

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1

Bez poplatku
n Aerobic, Aqua Aerobic, 
relaxačné kurzy

n Lukostreľba, squash

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok (služby iných dodá-
vateľov)

n Masáže 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

PRE RODINY
n Detský bazén
n Strava pre bábätká
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub, od 3 
do 12 rokov, v závislosti od 
sezóny

n Detské animácie, v závislosti 
od sezóny

n Detské ihrisko
n Mini disco

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: LPA53001

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

na osobu už od ® 861
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,5
Jedlá a nápoje 7,8
Izby 8,3
Zariadenie hotela 8,2

8,2
z 10

Odporúčania 90%

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

Gran Canaria | Kanárske ostrovy | Španielsko
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HOTEL RIU KARAMBOA 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Hotel Riu Karamboa je známy širokou ponukou športových a wellness aktivít a leží na nádhernej 
pláži s jemným pieskom. 24hodinový All Inclusive servis ponúka jedlá a nápoje po celý deň. 

Príklad ubytovania Dvojlôžková Typ2

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

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

TU NA VÁS ČAKÁ:

n Skúsenosti a kompe-
tentný personál renomo-
vanej hotelovej značky

n Vkusne zariadené 
priestory

n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od 
srdca

n Vysoká kvalita gastronó-
mie s čerstvými  
surovinami

n Dovolenka, ktorú si plne 
užijete

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

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2, vyhrievané 
v závislosti od sezóny

n Plážové uteráky
n Mini market, butik, kader- 
níctvo

n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: v celom hoteli 
n Počet izieb: 852
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 26m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, fén, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2), 
rozloha ca. 33m², obývacia 
miestnosť, detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, tre-
zor, chladnička, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková izba Typ3 (DZX3), 
rozloha ca. 37m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, fén, 
balkón alebo terasa

n Junior suite Typ1 (JSX1), roz-
loha ca. 60m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, fén, 
balkón alebo terasa

n Viaclôžková izba Typ1 (MZX1), 
rozloha ca. 30m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Snacky: zákusky, pečivo
n Káva a čaj v poobedňajších 
hodinách

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5

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

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

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

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

ZÁBAVA
n Karaoke

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS   

 

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

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

Kód: BVC21020

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

na osobu už od ® 1134
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,4
Jedlá a nápoje 8,6
Izby 8,0
Zariadenie hotela 8,5

8,7
z 10

Odporúčania 93%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Free WiFi
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HILTON CABO VERDE SAL  
RESORT 5

Priamo na pláži Free WiFi Vodné športy

Novootvorený rezort leží priamo na piesočnej pláži Santa Maria 
s krásnym výhľadom na Atlantik. Elegantné izby a veľkoryso navrhnuté 
priestory garantujú pokoj a oddych. 

Hlavný bazén

Príklad ubytovania Superior s výhľadom na oceán

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

Kód: SID10031

Santa Maria/Sal: Vzdialený 
len pár minút od letoviska 
Santa Maria (ca. 1km),  
priamo na piesočnatej pláži. 
Reštaurácie, obchody 
a pamätihodnosti v okolí 
hotela. Transfer z letiska: ca. 
30 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli 
n Počet izieb: 241
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior King 
Ocean View (DZM1), rozloha 
ca. 37m², klimatizácia, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia alebo Plná 

penzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Joga
n Fitnes centrum

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a sezóny
Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing
n Plachtenie
n Potápanie, PADI potápačská 
škola 

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX3), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1320 

HOTEL OASIS  
SALINAS SEA r

Rodina

Tento pekný a moderný hotel leží priamo na kilometre dlhej pláži 
s veľmi jemným pieskom a tyrkysovou farbou mora. Ponuka jedál 
a nápojov počas celého dňa je zabezpečená 24hodinovým All Inclusive 
servisom.

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba

Detský bazén

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

Kód: SID10027

Santa Maria/Sal:  
Centrum letoviska Santa 
Maria s kostolom, menšími 
reštauráciami a obchodíkmi 
je vzdialené ca. 500m.

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 337
n Národná kategória: 5 hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Twin/Double 
s bočným výhľadom na more 
(DZX3), klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia 

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

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
Za poplatok
n Potápanie

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

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

n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie

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

na osobu už od ® 1131
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PESTANA OCEAN BAY 
ALL INCLUSIVE RESORT 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 Studio 
s výhľadom na more Superior

„Praia Formosa“

Funchal: Priamo pri mori 
v zálive Praia Formosa, 
s nádherným výhľadom na 
pobrežie Cabo Girao. 
Promenáda pred hotelom je 
vhodná na krátke pre-
chádzky. Centrum mesta 
Funchal je vzdialené ca. 5km. 
Bezplatný hotelový autobus 
do centra viackrát za deň. 
Zastávka autobusu sa 
nachádza v blízkosti hotela. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v spoločných priestoroch, 
na recepcii, v loby a bare

n Práčovňa, za poplatok
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 272
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Apartmán s výhľadom na 
more (APM1), rozloha ca. 
31m², trezor: za poplatok, 
kuchynský kút, chladnička, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, WiFi, fén, balkón

n Štúdio s výhľadom na more 
(STM1), rozloha ca. 26m², tre-
zor: za poplatok, kuchynka, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén, 
balkón

n Štúdio Premium s výhľadom 
na more (STM2), rozloha ca. 
26m², klimatizácia, trezor: za 
poplatok, kuchynka, súprava 
na prípravu kávy a čaju, WiFi, 
fén, balkón

n Štúdio s výhľadom do záhrady 
(STX1), rozloha ca. 26m², tre-
zor: za poplatok, kuchynka, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Apartmán s výhľadom na 
more (APM2), rozloha ca. 
52m², obývacia miestnosť, 

trezor: za poplatok, kuchynský 
kút, súprava na prípravu kávy 
a čaju, WiFi, fén, balkón

n Štúdio Superior s výhľadom 
na more (STM3), rozloha ca. 
26m², trezor: za poplatok, 
kuchynka, chladnička, súprava 
na prípravu kávy a čaju, WiFi, 
fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
n Parná sauna
Za poplatok
n Wellness centrum / SPA
n Masáže: klasická, športová, 
masáž horúcimi kameňmi

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Živá hudba/kapela

RODINA
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detské ihrisko

INÉ
n Štúdiá Superior/Premium sa 
nachádzajú na vyšších poscho- 
diach

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

n Bezplatná kyvadlová doprava do 
centra mesta (viackrát za deň)

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: FNC11028

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

na osobu už od ® 899
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

7,6
z 10

Odporúčania 80%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.
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HOTEL RIU GUARANA 4

Rodina All Inclusive 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. 

Príklad ubytovania Dvojlôžková Typ2

PRE RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov, 
v závislosti od sezóny

n Detské animácie, pre deti od 
4 do 12 rokov, v závislosti od 
sezóny

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Fun4All – rozsiahlu ponuka 
zábavy pre deti a dospelých 
s RUI animačným tímom

n Skúsenosti a kompetentný 
personál

n Vkusne zariadené priestory, 
pohodlné izby

n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronómie 
s čerstvými surovinami

Praia de Falesia: Priamo na 
5,5km dlhej piesočnatej pláži 
s výhľadom na útesy. Tie sú 
dostupné po schodoch, 
pešou chôdzou cca 
10-15minút. V pešej dostup-
nosti sa nachádza aj 
rybárska dedina Olhos 
d´Agua. Mesto Albufeira je 
vzdialené ca. 8km. Vzdiale-
nosť od letiska Faro ca. 35 
km. 

HOTEL
n Bazény: 3
n WiFi: v otvorených priestranst-
vách

n Počet izieb: 500
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 21m², klimatizácia, 
WiFi: za poplatok, fén, balkón

n Junior suita Typ1 (JSX1), roz-
loha ca. 31m², klimatizácia, 

WiFi: za poplatok, fén, balkón 
alebo terasa

n Suita Typ1 (SUX1), rozloha ca. 
41m², klimatizácia, WiFi: za 
poplatok, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Vodný aerobik, strečing
n Plážový volejbal

WELLNESS
n Vírivka
n Fínska sauna
ZA poplatok
n Wellness centrum / SPA
n Masáže

n Skrášľovacie procedúry /  
kozmetika

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

INÉ
n Hotel pozostáva z 2 častí: Riu 
Guarana I (6 poschodí) a II (3 
poschodia)

n Junior suity (JSX1) sa 
nachádzajú v časti Riu Gua-
rana II

n Diskotéka sa otvára v závis-
losti od obsadenosti hotela

n Večere si klienti môžu zvoliť aj 
v Grill alebo Ázijskej reštaurá-
cií (rezervácia podľa dostup-
nosti vopred)

n Kreatívne kurzy sa nachádzajú 
v RiuArt ateliéri (od 18 rokov)

n Detský klub „RiuLand“ denne 
pre deti od 4-7 a 8-12 rokov 
(v závislosti od obsadenosti)

VÝHODY
n Pri pobyte od 10.04.-

03.11.2019: WiFi v celom hoteli 
v cene

n Prítomnosť delegáta TUI pri 
pobyte od 10.04.2019

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: FAO21010

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

na osobu už od ® 921
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,4
Jedlá a nápoje 8,5
Izby 9,2
Zariadenie hotela 9,3

9,0
z 10

Odporúčania 95%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Algarve | Portugalsko
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HOLIDAY-RESORT NISSI BEACH r

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

Dovolenkový rezort je zasadený do krásnej záhrady. Široká ponuka vybavenia a nemecky hovoriaci 
personál garantujú oddychový pobyt. Záliv s lagúnou priam nabáda na kúpanie v mori. 

Reštaurácia

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba 
s výhľadom na moreBazén

Ayia Napa: Rezort s vlast-
ným kúskom pláže 
s prírodne jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do 
vody, ktorá patrí medzi 
najkrajšie na ostrove Cyprus. 
Centrum letoviska a prístav 
sú vzdialené ca. 3km. 
Reštaurácie, bary a obcho-
díky v blízkosti centra. Dĺžka 
transferu z letiska: 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Butik, kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 270
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more (DZM1), klimatizácia, 
trezor, chladnička, súprava na 

prípravu kávy a čaju, WiFi, 
roomservice: za poplatok, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
klimatizácia, trezor, chladnička, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, WiFi, roomservice: za 
poplatok, fén, balkón alebo 
terasa

n Junior suita s výhľadom na 
more (JSM1), klimatizácia, tre-
zor, chladnička, nespresso 
kávovar, súprava na prípravu 
kávy a čaju, WiFi, roomservice: 
za poplatok, župan, fén, terasa 
s ležadlami a sedením

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Nordic walking, aqua fitnes, 
strečing, joga

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a poča-
sia

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie
n PADI potápačská škola
n Kanoe, kajaky, vodné skútre, 
parasailing, jazda na banáne, 
vodné bicykle 

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie
n Ľahký animačný program

n Show
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery

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

n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Animácie pre mládež

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: LCA20001

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

na osobu už od ® 945
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,2
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,9

8,6
z 10

Odporúčania 95%

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

Cyprus | Ayia Napa 
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ATLANTICA MARE VILLAGE 5

Priamo na pláži Free WiFi Vodné športy

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

Ammos Bar pri bazéne

Príklad ubytovania Dvojlôžkoví izba 
Swip-up s výhľadom na more

Pláž

Mandolin Med Bistro

Ayia Napa: Hotel leží priamo 
na pláži s prírodným pies-
kom, ktorej časť je hotelová, 
na východnom cípe Cypru 
s výhľadom na „Cap Greco“. 
Centrum Ayia Napa 
s rozličnými zábavnými pod-
nikmi a obchodíkmi je vzdia- 
lené cca. 4 km. Zastávka 
autobusu sa nachádza v blíz-
kosti hotela.

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky: za zálohu
n Mini market
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 261
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), roz-
loha ca. 28m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Swim-up 
s výhľadom na more (DZM2), 
rozloha ca. 28m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, WiFi, fén, 
terasa s priamym vstupom do 
bazéna

n Dvojspálňová izba Swim-up 
(SUX2), rozloha ca. 55m², 
pozostáva z 2 izieb bez pre-
pojovacích dverí, klimatizácia, 
trezor, chladnička, WiFi, fén, 
terasa s priamym vstupom do 
bazéna

n Rodinná Swim-up s posuv-
nými dverami (FZX6),  rozloha 
ca. 32m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, WiFi, fén, terasa 
s priamym vstupom do 
bazéna

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

n Rodinná s posuvnými dverami 
(FZX2), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 32m², kli-
matizácia, trezor, chladnička, 
WiFi, fén, balkón

n VIP rodinná izba s posuvnými 
dverami (FZM1), výhľad na 
more, rozloha ca. 32m², kli-
matizácia, trezor, chladnička, 
WiFi, fén, terasa

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb 

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

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

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobik
Za poplatok
n Cyklistika: bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá hudba/kapela

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

n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: LCA20021

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

na osobu už od ® 859
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

7,7
z 10

Odporúčania 74%

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

Ayia Napa | Cyprus
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HOTEL MELISSI BEACH 4

Rodina Priamo na pláži 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  
Grand Suite s vonkajšou vírivkou

PRE RODINY
n Detský bazén „Kid´s pool“
n Vysoké stoličky pre deti
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub/mini klub, pre 

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

4 do 10 rokov
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco

Bar a taverna pri bazéne Kyma

Plavecký Bazén

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

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 225
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky 

UBYTOVANIE
n Apartmán s jednou spálňou 
a výhľadom do záhrady 
(APX1), rozloha ca. 42m², kli-
matizácia,  kuchynka, WiFi, 
fén, balkón 

n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na krajinu (DZL1), 

rozloha ca. 26m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 26m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón 

n Executive izba s vonkajšou 
vírivkou (JSM1), výhľad na 
more, rozloha ca. 32m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa s vírivkou

n Suita Gran s vonkajšou víriv-
kou (SUM1), výhľad na more, 
rozloha ca. 62m², obývacia 
izba, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón s vírivkou

n Dvojlôžková izba Superior s 
bočným výhľadom na more 
(DZX3), rozloha ca. 26m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba Deluxe 
s výhľadom na more (DZM2), 
rozloha ca. 26m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

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

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

n Neskoré raňajky: denne 11:00 
- 12:30

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a poča-
sia

Za poplatok
n Windsurfing

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

n Masáže

n Skrášľovacie a kozmetické 
centrum

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n Pri rezervácií izby Deluxe 
s výhľadom na more (DZM2) 
majú hostia k dispozícií znač-
kové kozmetické produkty, 
žabky, plážovú tašku, jednu 
procedúru v Aqua-Thermal, 
bezplatný vstup do sauny, 
oddychovej miestnosti, parnej 
sauny a vírivky, ako aj 
minerálnu vodu a ovocie pri 
príchode

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: LCA20038

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

na osobu už od ® 791
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,8
z 10

Odporúčania 98%

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

Cyprus | Ayia Napa 



39 Paphos  | Cyprus

CONSTANTINOU BROS ASIMINA 
SUITES HOTEL 5

Páry Priamo na pláži All Inclusive

Komfortné prostredie, zdvorilý personál a zvláštny šarm vás čaká v tom-
to butikovom-suite-hoteli pre sofistikovaných hostí od 16 rokov. Odd-
ych ponúkajú bazény, spa a wellness.

Príklad ubytovania Superior Suite výhľad more

Pláž

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

Kód: PFO10309

Paphos: Centrum vzdialené 
ca. 2,5km. Reštaurácie 
a nočné podniky v blízkosti 
(500m). Zastávka autobusu 
sa nachádza ca. 100m od 
hotela. 

HOTEL
n Minimálny vek pre ubytovanie: 
16 rokov

n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 110
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Junior suita s výhľadom na 
krajinu (JSX1), rozloha ca. 
33m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť 
voľby medzi obedom a veče-
rou

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

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela

VÝHODY
n Upgrade pri vybraných 
kategóriách izieb

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

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

7 nocí/Raňajky v junior suite 
(JSX1), odlet z Viedne 

na osobu už od ® 1477 

CONSTANTINOU BROS ATHENA 
ROYAL BEACH HOTEL r

Páry Priamo na pláži All Inclusive

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

Príklad ubytovania dvojlôžková izba výhľad more

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

Kód: PFO10013

Paphos: Hotel sa nachádza 
ca. 1,5km od centra 
Paphosu. Zastávka autobusu 
sa nachádza ca. 50m od 
hotela. 

HOTEL
n Minimálny vek pre ubytovanie: 
16 rokov

n Počet bazénov: 4
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 208
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba standard 
(DZX1), rozloha ca. 21m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané národné 

alkoholické nápoje 
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 1

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

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

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

na osobu už od ® 895 
SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,7
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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GRECOTEL PELLA BEACH 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Nezabudnuteľné dovolenkové dni garantuje tento úspešne zrekonštruovaný, rodinný hotel  
s optimálnou polohou v letovisku na dlhej pláži. Vynikajúca kuchyňa, príjemný personál ako aj 
individuálne služby a srdečný prístup vás pozvú do pohody.

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

od 4 do 12 rokov, máj – 
október, v závislosti od počasia

n Detské ihrisko
n Teenclub, od 12 do 17 rokov, 

jún – september, v závislosti 
od počasia

Príklad ubytovania rodinný bungalov 
s výhľadom do záhrady

Hlavná reštaurácia

Hanioti/Kassandra: Priamo 
na peknej dlhej štrkovo-pie-
sočnatej pláži. Centrum 
Hanioti vzdialené ca. 800m. 
Linkové autobusy viackrát do 
dňa do miest Kallithea (ca. 
20km), Nea Moudania a 
Thessaloniki. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 2 hodiny. 

HOTEL
n Posledná kompletná 
rekonštrukcia: 2018

n Záhrada
n Počet bazénov: 62
n Plážové uteráky
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 182
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Classic 
(DZX1), rekonštrukcia 2018, 
bočný alebo čiastočný výhľad 
na more, rozloha ca. 24m², 

detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
WiFi, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba Premier 
(DZX3), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 28m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
WiFi, fén, balkón

n Rodinný bungalov s výhľadom 
do záhrady (FZX1), rozloha ca. 
28m², pozostáva z 2 izieb 
s prepojovacími dverami, 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba Master (FZX2), 
bočný výhľad na more, roz-
loha ca. 45m², pozostáva z 2 
izieb opticky predelených 
posuvnými dverami, detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, WiFi, fén, 
balkón

n Summer bungalov s výhľadom 
na more (BUM1), rekonštruk-
cia 2018, rozloha ca. 23m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 

WiFi, fén, terasa so sedením
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX2), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 24m², 
rekonštrukcia 2018,  detská 
postieľka: bez poplatku, klima-
tizácia, trezor, WiFi, fén, 
balkón 

n Dvojlôžková izba Classic 
s výhľadom do záhrady 
(DZG1), rozloha ca. 28m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
WiFi, fén, balkón 

n Junior suite Open Plan Bath 
(JSX1), bočný alebo čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
38m², klimatizácia, trezor, 
WiFi, fén, balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, Plná penzia
n Zákusky, pečivo
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Aerobik, aqua fitnes

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a poča-
sia

Za poplatok
n Kanoe, vodné lyže, vodné skútre, 
parasailing, vodné bicykle

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

ZÁBAVA
n Ľahké animácie: máj – 
október, v závislosti od počasia

n Shows
· Živá hudba/kapela
n Tematické večery

UMWELT
CHAMPION

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v príslušnom katalógu 
GULET.

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ GULET

Hotel celkovo
Servis 9,4
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 8,5
Zariadenie hotela 8,6

8,6
z 10

Odporúčania 90%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu GULET.

Grécko | Chalkidiki | Hanioti

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

Kód: SKG33010

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

na osobu už od ® 810
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TUI FAMILY LIFE  
BLUE LAGOON PRINCESS 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tento hotelový areál sa nachádza priamo na pláži a predstavuje moderný životný štýl a dizajnové 
prostredie. Slnečná terasa s výhľadom na bazény, ako aj Spa nabádajú na oddych. Široká ponuka 
aktivít pre celú rodinu ponúka zábavu a obmenu na každý deň.

Detský bazén Hlavný bazén

TU NA VÁS ČAKÁ:

n Starostlivosť o deti TUI vyš-
koleným personálom v troch 
vekových skupinách (0-2, 
3-5 a 6-11 rokov)

n Klub pre mládež „The Han-
gout“ (12-15 rokov)

n TUI personál pri bohatej 
ponuke športu a fitnes

n Denný a večerný program 
po celý týždeň

n Viaceré reštaurácie 
s vyváženou, zdravou ponu-
kou a detským bufetom

Kalives/Sithonia: Štrkovo-
piesočnaté pláž je oddelená 
len promenádou. Dedinka 
Kalives s tavernami a barmi 
vzdialená ca. 500m, mesto 
Gerakini ca. 5km. Dĺžka 
transferu z letiska: ca. 50 
minút.

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín, 
napr. Anglicko, Nemecko, 
Škandinávia

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky: bez poplatku
n Mini market, butik,  
kaderníctvo

n Lekárska služba
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 286
n Národná kategória: 5 hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 s 

výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 30m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, WiFi, 
roomservice: za poplatok, 
župany, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Neskoré raňajky: 10:00 – 
11:00 

n Počet reštaurácií: 3
n Reštaurácia so špecialitami 
„Mylos Greek Tavern“, za 
poplatok

n Počet barov: 6
n Bar „Thea’s Coffee Shop & 
Juice Bar“, za poplatok

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku 
n Fitnes centrum
n Fitnes kurzy Les Mills, napr. CX 

Worx, body balance, body 
combat, aqua aerobik, tanečný/
latino aerobik, relaxačné cviče-
nia, silový tréning

n Kurzy sú prevažne v anglickom 
jazyku

n Plážový volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a počasia
Za poplatok
n Windsurfing
n Katamaran
n Kanoe, vodné lyže, vodné 
skútre, parasailing, jazda na 
banáne

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

n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
centrum

ZÁBAVA
n Shows, 

n Živá hudba/kapela
n Denne denný a večerný pro-
gram v angličtine

RODINY
n Detský bazén „Splash Pool“ so 
šmykľavkami

n Baby bazén
n Služby opatrovania detí
n Babyclub, za poplatok
n Detský bufet
n Detské ihrisko
n Starostlivosť o deti a animácie 
vo viacerých jazykoch, napr. 
anglicky, nemecky, švédsky

INÉ
n Lekárska služba: grécky jazyk
n Baby bazén: zastrešený 
plachtou

n Vyžaduje sa adekvátne 
oblečenie, na večer dlhé noha-
vice pre pánov

VÝHODY
n 1x do týždňa večera v reštau-
rácií „Taverna“ v cene

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ GULET

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

8,2
z 10

Odporúčania 81%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
katalógu GULET.

Kalives | Chalkidiki | Grécko

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

Kód: SKG51010

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

na osobu už od ® 979



GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE 5

Rodina Priamo na pláži Dizajn&Štýl

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 Villa Luxe Yali 
s priamym prístupom na pláž

PRE RODINY
n Detský bazén s morskou 

vodou
n Služby opatrovania detí
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub/mini klub pre 

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

Infinity Bazén 480m²

Sunset Lounge Bar

Rethymnon: Hotel leží pria- 
mo na 400m dlhej štrko-
vo-pieskovej pláži s poz-
voľným vstupom do mora. 
(čiastočne väčšie skaly 
v mori). Mesto Rethymnon 
cca 9km východne od hotela. 
Autobusová zastávka priamo 
pred hotelom. Dĺžka trans-
feru z letiska ca. 100 minút. 

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

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more (DZM1), rozloha ca. 
27m², klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, župany, fén, balkón 

n Dvojlôžková izba (DZX1), roz-
loha ca. 27m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, župany, 
fén, balkón 

n Rodinný apartmán (FZX2), 
rozloha ca. 55m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, župany, 
2 spálne, fén, balkón

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

n LUX.ME Yali Suita so 
zdieľaných bazénom (SUM2), 
prvá rada na pláži, výhľad na 
more, rozloha ca. 54m², 
pozostáva z 2 izieb, izby  
opticky oddelených posuvnými 
dverami, klimatizácia, trezor, 
mini bar, WiFi, župany, fén, 
balkón alebo terasa

n Vila Luxe Yali s priamym 
prístupom na pláž (VIM1), 
prvá rada na pláži, výhľad na 
more, rozloha ca. 60m², 
pozostáva z 2 izieb, opticky 
oddelených posuvnými dve-

rami, klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, župany, fén, terasa 
s ležadlami, sedením, sprchou, 
vírivkou a privátnym bazénom

n Rodinná izba s výhľadom do 
záhrady (FZX1), rozloha ca. 
37m², klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, župany, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

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

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

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: HER80014

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

na osobu už od ® 1181
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,3
Jedlá a nápoje 9,2
Izby 7,9
Zariadenie hotela 9,0

8,8
z 10

Odporúčania 90%

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

42 Grécko | Východná Kréta | Rethymnon



Rodina Priamo na pláži Uvedomelé stravovanie

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

Kód: HER49317

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

na osobu už od ® 1462

DAIOS COVE LUXURY  
RESORT & VILLAS 5z

Daios Cover 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 Deluxe izba
s výhľadom na more

Príklad ubytovania Villa s jednou 
spálňou a privátnym bazénom

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

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

UBYTOVANIE
n Junior suita s výhľadom na 
more s privátnym bazénom 
(JSM1), rozloha ca. 42m², 
obývacia izba, klimatizácia, 
WiFi, fén, trezor, terasa 
s ležadlami, sedením a privát-
nym bazénom

n Suita s jednou spálňou, výhľa-
dom na more a privátnym 
bazénom (SUM2), rozloha ca. 
65m², klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s ležadlami a sedením, 
priamym vstupom do privát-
neho bazénu

n Suita s jednou spálňou a 
s výhľadom na more (SUM1), 
rozloha ca. 65m², klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa s ležadlami a 
sedením

n Vila s jednou spálňou a výhľa-
dom na more (VIM1), rozloha 
ca. 95m², mezonet, klimatizá-
cia, WiFi, fén, balkón, terasa 
s ležadlami, sedením a s pri-
vátnym bazénom

n Vila s dvomi spálňami a výhľa-
dom na more (VIM2), rozloha 
ca. 115m², obývacia miest-
nosť, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón, terasa s ležadlami, 
sedením a s privátnym bazé-
nom

n Dvojlôžková izba Deluxe 
s výhľadom na more (DZX1), 
rozloha ca. 42m², obývacia 

izba, klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Joga
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatkov
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a poča-
sia

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
n Kurzy varenia
n Tematické večery

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub
n Detské animácie
n Klub pre tínedžerov 

VÝHODY
n Špeciálne výhody pre novo-
manželov

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ GULET

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

9,0
z 10

Odporúčania 94%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
katalógu GULET.
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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 milovní-
kov vody a kúpania v mori! 

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail! 
Tanja z Hesse, best FAMILY

bestfamily@tui.com
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BEST FAMILY  
AQUILA RITHYMNA BEACH 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Rozľahlý 80000m2 areál ponúka bohatú ponuku športových a zábavných aktivít. Viaceré bazény 
nabádajú k relaxu a pre najmenších tu je o program postarané s detskom klube aj s nemecky  
hovoriacimi best FAMILY Guides.

Reštaurácia Rithymna

Príklad ubytovania Bungalov Standard

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, neme-
cky hovoriaci personál 
vyškolený cez TUI: deti 
Minis 3-6 a Maxis 7-12 
rokov (6x do týždňa)

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

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

n All Inclusive stravovanie

Rethymnon: Priamo na 500m 
dlhej pláži s pieskom štrkom 
a z časti kameňmi. Mesto 
Rethymnon je vzdialené ca. 
7km, zastávka autobusu pria- 
mo pred hotelom. Dĺžka 
transferu z letiska Heraklion 
ca. 1 hodina 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky: bez poplatku
n Amfiteáter
n WiFi: v otvorených priestoroch, 
na recepcii, v lobby, v bare 
a pri bazéne

n Parkovisko: zastrešené
n Počet izieb: 561, víl: 55, bun-
galovov: 116

n Národná kategória: 5 hviezdičiek

UBYTOVANIE
n Bungalov Standard (BUX1), 
rozloha ca. 31m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi,  župan, fén, balkón alebo 
terasa

·n Rodinná izba s oddelenou 
obývacou miestnosťou, 
pozostáva z 2 izieb, opticky 
oddelených posuvnými dver-
ami, rozloha ca. 33m², klima-
tizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi,  župany, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

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

ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Za poplatok
n Cyklistika 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a počasia
n Parasailing

WELLNESS
Za poplatok 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén v detskom klube
n Baby bazén v rodinnej časti
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Mini disco, v závislosti od 
sezóny

INÉ
n Plážové uteráky bezplatne (1 
uterák na osobu a deň)

n Lekárska služba, 24hodín 
denne, na vyžiadanie

n Opatrovanie detí na vyžiada-
nie

n Babyclub pre deti od 8 mesia-
cov 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
Pri pobyte od 04.04.-27.10.2019:
n Prítomnosť TUI delegáta na 
mieste

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 pri príchode na 
izbu

n Špeciálne ponuky pre  
novomanželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

 
UMWELT

CHAMPION

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

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

Kód: HER80021

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

na osobu už od ® 916
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,6
z 10

Odporúčania 92%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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ATLANTICA AKTI ZEUS 4

Priamo na pláži All Inclusive Zábava vo vode

Rezort z hotelovej siete Atlantica leží priamo na dlhej piesočnatej pláži, ideálny je pre milovníkov 
bazénov a mora. Rodiny sú srdečne vítané – vlastný hotelový vodný park s toboganmi a vodnými 
hrami ponúka zábavu pre veľkých aj malých. 

SPLASHWORLD 
(min.vek 10rokov a 1,2m)

Príklad ubytovania Superior Rodinná 
izbaBazén

Pláž

Faidra Greek&Grill

Amoudara: Priamo na dlhej 
pláži Amoudara. Obľúbene 
centrum mesta Heraklion 
s početnými obchodíkmi 
a podnikmi pre nočný život 
sa nachádza ca. 5km od 
hotela. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 30 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Aqua park
n Plážové uteráky: za zálohu
n Mini market, klenotníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 368
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková Twin 2 (DZX1), 
rozloha ca. 18-21m², klima-
tizácia, trezor: za poplatok, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 

kanvica, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková Twin 4 (DZX2), 
rozloha ca. 22-24m², klima-
tizácia, trezor: za poplatok, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková Twin 3 (DZX3), 
rozloha ca. 21-23m², klima-
tizácia, trezor: za poplatok, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Rodinná izba otvorená, resp. 
s posuvnými dverami (DZX1), 
rozloha ca. 26m², klimatizácia, 
trezor: za poplatok, chladnička, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, varná kanvica, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba Superior (JSX1), 
rozloha ca. 29m², pozostáva 
z 2 izieb, opticky predelených 
posuvnými dverami, klimatizá-
cia, trezor: za poplatok, chlad-

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

n Suita s jednou spálňou 
(SUX1), rozloha ca. 45-47m², 
klimatizácia, trezor: za popla-
tok, chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Neskoré raňajky: denne 10:30-
12:00

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 7

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Fitnes animácie
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Vysoké stoličky pre deti
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov, máj - 
október

n Detské animácie
n Detské ihrisko

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: HER25014

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

na osobu už od ® 761
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,3
z 10

Odporúčania 86%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Grécko | Východná Kréta | Amoudara



47

HOTEL LA MARQUISE 5

Rodina Wellness Vodné športy

Hotelový komplex spája moderný luxus so vznešenosťou minulosti. Okrem pohodlia a rozľahlých 
bazénov vás hotel zláka na oddych vo wellness. V časti vyhradenej pre dospelých si môžu páry 
vychutnať relaxačnú dovolenku. 

Pláž

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

deti od 4 do 12 rokov, apríl - 
október

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

Príklad ubytovania Junior Suite
s výhľadom na more

L‘Etoile Reštaurácia

Faliraki: Dlhá pláž (štrkovo- 
piesočnatá, vo vode môžu 
byť aj skaly) je dostupná cez 
podchod, alternatívne 
v klubových autíčkach. Hotel 
sa nachádza pri hlavnej ceste 
medzi Faliraki (3km) a mes-
tom Rodos (9km). Dĺžka 
transferu z letiska ca. 20 
minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Otvorené v závislosti od 
sezóny

n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli 
n Počet izieb: 386, viliek: 4, bun-
galovov: 13 

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Bungalov s privátnym bazé-
nom (BUX1), minimálny vek: 
16 rokov, rozloha ca. 46m², 
klimatizácia, trezor, mini bar, 

WiFi, župan, fén, terasa 
s ležadlami, sedením 
a súkromným bazénom

n Dvojlôžková izba Superior Gar-
den (DZX1), rozloha ca. 30m², 
klimatizácia, trezor, WiFi, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Rodinná suita s výhľadom na 
more alebo bazén (FZX1), 
bočný výhľad na more, roz-
loha ca. 46m², pozostáva z 2 
izieb opticky oddelených 
posuvnými dverami, klimatizá-
cia, trezor, mini bar: za popla-
tok, WiFi, župan, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

n Neskoré raňajky: 10:15 – 
11:00

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2 
Bez poplatok
n Fitnes centrum, fitnes miest-
nosť

n Aerobik, strečing, joga

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a poča-
sia

Za poplatok
n Vodné lyže, parasailing

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

n Masáže a procedúry

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

VÝHODY
n 1x týždenne mini bar v cene vo 
vybraných termínoch

n 2x do týždňa grécke Canapes 
a sladkosti vo vybraných 
termínoch

n Pri rezervácií izieb JSX1 a BUX1 
je denne jedno á-la-carte večera 
v cene (na rezerváciu, od mája)

n Pri rezervácií izieb JSX1 a BUX1 
ďalšie doplnkové služby v cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 

 

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

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

Kód: RHO13025

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

na osobu už od ® 815
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,1
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 8,6
Zariadenie hotela 8,9

9,2
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Faliraki | Rodos | Grécko
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SPOLOČNE NEKONEČNE 
ŠŤASTNÍ
Fanúšikovia vodnej zábavy pozor! Veľký aquapark s dobro-
družnými toboganmi a Lazy-River ponúka rodinám nezabudnu-
teľné dovolenkové zážitky a detská radosť bude nekonečná. 
Medzinárodní zabávači sa postarajú o skvelú zábavu.

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail! 
Tanja z Hesse, TUI FAMILY LIFE

tuifamilylife@tui.com

Aquapark

Hlavný Bazén
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TUI FAMILY LIFE  
ATLANTICA AEGEAN BLUE RESORT r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

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

La Trattoria talianska Reštaurácia

Príklad ubytovania Premium rodinná 
s čiastočným výhľadom na more Aquapark

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti TUI vyš-
koleným personálom v troch 
vekových skupinách (0-2, 
3-5 a 6-11 rokov)

n Klub pre mládež „The Han-
gout“ (12-15 rokov)

n TUI personál pri bohatej 
ponuke športu a fitnes

n Denný a večerný program 
po celý týždeň

n Viaceré reštaurácie 
s vyváženou, zdravou ponu-
kou a detským bufetom

Kolimbia: Priamo na štrko-
vo-piesočnatej pláži. Cen-
trum Kolimbie, s obchodmi 
a barmi, je dostupné zná-
mou eukalyptovou alejou cca 
800m. Zastávka autobusu 
priamo pri hoteli. Dĺžka 
transferu z letiska: ca. 
1hodina. 

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín, 
napr. Anglicko, Nemecko, 
Škandinávia

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 5
n Plážové uteráky: bez poplatku
n Mini market, butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Parkovisko, nekryté
n Počet izieb: 396
n Národná kategória: 4,5 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Premium rodinná izba 
s čiastočným výhľadom na 

more, rozloha ca. 44m², 2 jed-
no-lôžka, 1 dvoj-lôžko, klima-
tizácia, trezor, chladnička, nes-
presso kávovar, súprava na 
prípravu kávy a čaju, WiFi, 
župany, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 4
n Reštaurácia so špecialitami    
“Taverna Greek Restaurant“, 
za poplatok

n Počet barov: 5
n Bar „Thea’s Coffee Shop & 
Juice Bar“, za poplatok

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku 
n Fitnes centrum
n Fitnes kurzy Les Mills, napr. 
CX Worx, body balance, body 

combat, aqua aerobik, 
tanečný/latino aerobik, 
relaxačné cvičenia, silový 
tréning

n Kurzy sú prevažne v anglickom 
jazyku

n Minifutbal, plážový volejbal, 
stolný tenis

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a poča-
sia

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

ZÁBAVA
n Denne denný a večerný pro-
gram v angličtine

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti a animácie 
vo viacerých jazykoch, napr. 
anglicky, nemecky, švédsky

n Vysoké stoličky pre deti
n Detské kočíky
n Babyclub, za poplatok

n Detský bufet
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco

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

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

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Starostlivosť o bábätká
n Baby vybavenie

 

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

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

Kód: RHO14012

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

na osobu už od ® 1057
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,3
Jedlá a nápoje 8,5
Izby 8,2
Zariadenie hotela 8,7

8,8
z 10

Odporúčania 92%

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

Kolimbia | Rodos | Grécko
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PRE MALÝCH TO NAJVÄČŠIE 
Tento rezort ponúka bohaté možnosti pre zábavu a skvelú 
atmosféru. Plávanie v relaxačnom bazéne, člapkanie sa  
v detskom bazéne alebo spúšťanie sa na tobogane v aqua-
parku. Celá rodina si tu nájde to svoje, čo stojí za vynaložené 
peniaze. Večer sa v amfiteátri konajú obmieňajúce sa show.

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail! 
Tanja z Hesse, best FAMILY

bestfamily@tui.com

Water Park
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BEST FAMILY  
ATLANTICA MIKRI POLI RHODOS 4

Rodina All Inclusive Free WiFi

Tu je na prvom mieste zábava a program pre celú rodinu. Na vysokej úrovni sú medzi iným 
pekné bazény a aquapark. V bohatom programe našich best FAMILY Guides je nuda pri deťoch 
jedným úplne neznámym pojmom. 

Laurel Hlavná Reštaurácia

Príklad ubytovania rodinná izba

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, 
nemecky hovoriaci per-
sonál vyškolený cez TUI: 
deti Minis 3-6 a Maxis 
7-12 rokov (6x do 
týždňa)

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

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

n All Inclusive stravovanie

Kolimbia: Na okraji 
mestečka Kolimbia, ca. 150m 
od štrkovej pláže dostupnej 
cez cestu. Odporúčame 
topánky na kúpanie. 
Mestečko s obchodíkmi 
a tavernami je vzdialené ca. 
500m. Malebné mesto Lin-
dos sa nachádza ca. 27km 
od hotela, s dobrým auto-
busovým spojením. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 40-80 
minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Aquapark
n Plážové uteráky: za poplatok
n Mini market
n Amfiteáter
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 299
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba, rozloha ca. 
20m², 2 jedno-lôžka, klima-
tizácia, trezor: za poplatok, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba s výhľadom na 
more, čiastočný alebo priamy 
výhľad na more, rozloha ca. 
29m², pozostáva z 2 izieb, 
opticky predelených posu-
vnými dverami, 2 jedno-lôžka, 
klimatizácia, trezor: za popla-
tok, WiFi, fén, balkón alebo 
terasa

n Rodinná izba so spálňou, 
čiastočný alebo priamy výhľad 
na more, rozloha ca. 32m², 
detská izba, 2 jedno-lôžka, kli-
matizácia, trezor: za poplatok, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba, rozloha ca. 
29m², pozostáva z 2 izieb, 
opticky predelených posu-
vnými dverami, 2 jedno-lôžka, 
klimatizácia, trezor: za popla-
tok, WiFi, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobik, aqua aerobik, aqua 
fitnes, strečing

n Mini futbal, plážový volejbal, 
stolný tenis

WELLNESS
Za poplatok

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén
n Baby bazén
n Starostlivosť o deti
n Detské vysoké stoličky

n Detský bufet
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco

INÉ
n Použitie klimatizácie do 31.05. 
a od 01.10. za poplatok, od 
01.06.-30.09. bez poplatku

n V lobby bare „Blue Moon Bar“ 
končí All Inclusive program 
o 23:00

VÝHODY
n Prítomnosť TUI delegáta od 
27.04.2019

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: RHO14050

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

na osobu už od ® 974    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,7
z 10

Odporúčania 95%

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

Kolimbia | Rodos | Grécko
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ČAS PRE DVOJICU
Tento príjemný hotel sa nachádza priamo v bujnej, zelenej  
krajine pri tyrkysovo-modrom mori. Moderné izby v areáli 
ponúkajú okrem iného aj privátne bazény s krásnym výhľadom 
na more. Nechajte oddýchnuť svojej duši pri návšteve wellness 
a vychutnajte si oddychový čas len vo dvojici.

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail! 
Juliane Richter, TUI SENSIMAR 

tuisensimar@tui.com

Ermones
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TUI SENSIMAR ATLANTICA
GRAND MEDITERRANEO RESORT & SPA 5

All Inclusive Wellness Fitnes

S TUI SENSIMAR prežijete obzvlášť príjemné momenty vo dvojici od 16 rokov. Vďaka svojej  
polohe na útese s rôznymi terasami, ktoré sú dostupné pozemnou lanovkou, ponúka tento  
medzinárodný rezort výnimočný výhľad a priamy prístup k tyrkysovo sfarbenému moru.

Thalatta

Hlavný bazén Príklad ubytovania Deluxe izba s privátnym bazénom

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Moderný hotel len pre 
dospelých

n Čistý relax pre páry
n Výborná poloha priamo 
pri mori

n Čerstvá, kreatívna 
kuchyňa

n Prvotriedne služby
n Večerná zábava a uvoľ-
nená atmosféra

n Šport na uvoľnenie tela
n Wellness na uvoľnenie 
mysle

Ermones: Hotel leží na útese 
posiatom cypruštekmi, pínia- 
mi a eukalyptovými stro-
mami. S hotelovou pozem-
nou lanovkou môžu hostia 
využiť priamy prístup k krás-
nemu zálivu so štrkovo-pie-
sočnatou plážou. Mesto 
Korfu s historickým centrom, 
mnohými obchodíkmi 
a zábavnými podnikmi je 
vzdialené ca. 18km. Dĺžka 
transferu z letiska: ca. 40 
minút.

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

n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky: bez poplatok
n WiFi: v celom hoteli
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 270
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Deluxe izba s privátnym bazé-
nom (DZM2), výhľad na more, 
rozloha ca. 32m², klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa s privátnym 
bazénom

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

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

n Neskoré raňajky: denne 10:30 
– 11:00

n Tematické večery: min. 2x do 
týždňa v hlavnej reštaurácií, 
napr. gala večera, večera pri 
západe slnka, morské plody, 
grécka noc

n Počet reštaurácií: 4
n Vyžaduje sa primerané 
oblečenie, športovo-elegantné, 
u pánov dlhé nohavice

n Reštaurácia „Culinarium“ za 
poplatok s tematickými 
večerami ako romantická 

večera pri sviečkach
n Počet barov: 3

ŠPORT
n TUI SENSIMAR vyškolený per-
sonál pre šport a aktivity, 
medzinárodný

n Fitnes aktivity, 6x do týždňa
n Tenisové kurty: 3
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Rozličné športové kurzy, napr. 
joga pre začiatočníkov, 
funkčný tréning, tréning so 
závažím

Za poplatok
n Cyklistika 

ZÁBAVA
n Denné aktivity, 6x do týždňa, 
napr. SENSGourmet (kurzy 
varenia a prípravy koktejlov)

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

INÉ
n Pozemná lanovka môže byť 
počas sezóny vyťažená a môže 

dôjsť k dlhšiemu čakaniu, pre-
vádza je ovplyvnené aj počasím

VÝHODY
n Prítomnosť TUI delegáta na 
mieste pri pobyte po 01.05.2019

n Reštaurácia „Culinarium“ je 1x 
za pobyt pri All Inclusive v cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: CFU15030

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

na osobu už od ® 952    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,1
z 10

Odporúčania 97%

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

Ermones | Korfu | Grécko
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GRECOTEL CORFU IMPERIAL 5

Priamo na pláži Štýl Uvedomelé stravovanie

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

Príklad ubytovania  
Deluxe izba s výhľadom na more

Príklad ubytovania Famous Class Dream 
Villa Corfu s privátnym bazénomBazén

Aristos Fine Dining Reštaurácia

Príklad ubytovania Famous Class 
Dream Villa Corfu s privátnym 
bazénom

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

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 300, viliek:18, bun-
galovov: 92

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Corfu bungalov Open plan 
s výhľadom na more (BUM1), 

rozloha ca. 31m², klimatizácia, 
WiFi,  fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more (DZM1), rozloha ca. 
32m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Famous Class Imperial suita 
s výhľadom na more (SUM1), 
rozloha ca. 96m², pozostáva 
z 2 dvojlôžkových izieb prepo-
jených dverami, obývacia 
miestnosť, klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Imperial rodinná suita (SUM2), 
rozloha ca. 64m², pozostáva 
z 2 izieb opticky predelených 
posuvnými dverami, klimatizá-
cia, WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a veče-
rou

n Neskoré raňajky: denne 10:30-
11:00

n Počet reštaurácií: 7

n Zdravé stravovanie, vegeta-
riánske a vegánske jedlá

n Počet barov: 3

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a  
počasia

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

n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Fitnes animácie
n Športové animácie
n Ľahký animačný program

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

n Detské animácie
n Teenclub
n Animácie pre mládež

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 
n Skorý Check-in od 10:00
n Neskorý check-out do 16:00

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: CFU20049

7 nocí/Raňajky v bungalove 
(BUM1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 728
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,9
z 10

Odporúčania 94%

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

Grécko | Korfu | Gouvia
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GRECOTEL KOS IMPERIAL 5

Rodina Priamo na pláži 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. 

Pláž

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detský klub / mini klub, pre 

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

Pirates of the Aegean

Vonkajší bar pri bazéne

Colonial Lounge Bar

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) 
s historickým centrom, 
obchodíkmi, reštauráciami a 
barmi, zastávka sa nachádza 
priamo pri hoteli. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 37-75 
minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky
n WiFi: na verejných priestranst-
vách 

n Počet izieb: 384
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s bočným 
výhľadom na more (DZX1), 
rozloha ca. 31m², klimatizácia, 
fén,  balkón

n Dvojlôžková izba s výhľadom 

na more (DZM1), rozloha ca. 
31m², klimatizácia, fén, balkón 

n Bungalov s výhľadom do 
záhrady (BUG1), rozloha ca. 
33m², klimatizácia, fén, balkón 
alebo terasa

n Bungalov s bočným výhľadom 
na more (BUX3), rozloha ca. 
33m², klimatizácia, fén, balkón 
alebo terasa

n Rodinná izba s výhľadom do 
záhrady (FZX1), rozloha ca. 
50m², detská izba, klimatizá-
cia, fén, balkón

n Rodinný bungalov s výhľadom 
do záhrady (FZG1), rozloha ca. 
52m², detská izba, klimatizá-
cia, fén, balkón alebo terasa

n Rodinný bungalov Famous 
Class s výhľadom na more 
(FZM1), prvá rada pri pláži, 
rozloha ca. 52m², detská izba, 
klimatizácia, fén, terasa s pri-
vátnym bazénom

n Bungalov s bazénom Famous 
Class (BUM2), prvá rada pri 
pláži, výhľad na more, rozloha 
ca. 33m², klimatizácia, fén, 
terasa s privátnym bazénom

n Rodinný bungalov s výhľadom 
na bazén (FZX2), rozloha ca. 
52m², detská izba, klimatizá-
cia, fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

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

n Neskoré raňajky: denne 10:00-
10:30

n Počet reštaurácií: 4
n 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 poča-
sia

Za poplatok
n Windsurfing, škola surfovania
n Plachtenie
n PADI potápačská škola

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: KGS13020

7 nocí/Polpenzia v bungalove 
(BUG1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 889
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,1
z 10

Odporúčania 88%

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

Psalidi | Kos | Grécko
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SPOLOČNE NEKONEČNE 
ŠŤASTNÍ
Tento hotel prekvapí nielen cez výbornú starostlivosť o deti 
a prispôsobenie všetkým vekovým kategóriám- od bábätiek až 
po tínedžerov, ako aj modernou a priestrannou architektúrou, či 
polohou priamo na pláži.

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail! 
Tanja z Hesse, TUI FAMILY LIFE

tuifamilylife@tui.com
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TUI FAMILY LIFE  
MARMARI BEACH BY ATLANTICA 4

Rodina Priamo na pláži

Rezort s polohou priamo na dlhej pláži s jemným pieskom a krásnymi bazénmi prekvapí najmä 
areálom uspôsobeným rodinám. Medzinárodný športový a zábavný program sa často koná aj na 
pláži.  

Taverna by the sea

Príklad ubytovania  
Suite IV Superior

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti TUI vyš-
koleným personálom v troch 
vekových skupinách (0-2, 
3-5 a 6-11 rokov)

n Klub pre mládež „The Han-
gout“ (12-15 rokov)

n TUI personál pri bohatej 
ponuke športu a fitnes

n Denný a večerný program 
po celý týždeň

n Viaceré reštaurácie 
s vyváženou, zdravou ponu-
kou a detským bufetom

Marmari: Nachádza sa na 
krásnej piesočnatej pláži 
v pokojnej oblasti a vidiec-
kym okolím. Centrum de- 
dinky je vzdialené ca 100m, 
mesto Kos ca. 14km, auto-
busová zastávka ca 20m. 
Dĺžka transferu z letiska: 40 
minút.

HOTEL
n TUI hostia z rôznych krajín, 
napr. Anglicka, Nemecka a 
Škandinávie

n Záhrada
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky: bez poplatku
n WiFi: v celom hoteli
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 311
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková 2 IV, rozloha ca. 
20m², klimatizácia, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková Superior 2 IV, 

rozloha ca. 20m², klimatizácia, 
fén, balkón alebo terasa

n Suita IV Superior s jednou 
spálňou, rozloha ca. 35m², 
detská izba, 1 dvoj-lôžko, 2 
rozťahovacie pohovky, klima-
tizácia, fén, balkón alebo 
terasa 

n Suita IV s dvomi spálňami, 
rozloha ca. 50-55m², obývacia 
miestnosť, 2 jedno-lôžka, 1 
dvoj-lôžko, 2 rozťahovacie 
pohovky, klimatizácia, fén, 
balkón alebo terasa 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 5
n Reštaurácia „Taverna by the 
sea“ za poplatok

n Počet barov: 6
n „Thea´s Coffee Shop & Juice 
Bar“ za poplatok

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku
n Relaxačné cvičenia, silový 
tréning, fitnes kurzy Les Mills 
napr. CX Worx, Body Balance, 
Body Combar

n Kurzy sú prevažne v anglickom 
jazyku

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od sezóny a poča-
sia

Za poplatok
n Windsurfing, surfovanie na 
vlnách

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Denný a večerný program 
v anglickom jazyku

RODINY
n Starostlivosť o deti a animácie 
vo viacerých jazykoch (anglicky, 
nemecky, švédsky)

n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub 
n Detská miestnosť na hranie
n Mini disco
n Teenclub
n Animácie pre mládež

VÝHODY
n Reštaurácia „Taverna“ 1x do 
týždňa v cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS 
n Opatrovanie detí
n Detská výbava

 

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

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

Kód: KGS23014

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

na osobu už od ® 863    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

7,8
z 10

Odporúčania 82%

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

Marmari | Kos | Grécko
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Viac podrobností o tejto ponuke 
nájdete v cenníku príslušného 
GULET Katalógu.

Kód: JSI11002

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

na osobu už od ® 703

SKIATHOS PRINCESS 5

Rodina Priamo na pláži Free WLAN

Komfortný hotel pre rodiny sa nachádza priamo na pláži a je jednou z najlepších adries na  
ostrove. Bohatá záhrada zasadená do pôvodnej prírody, luxusne zariadené izby, excelentná 
kuchyňa a príjemné Spa nenechajú žiadne želania nesplnené.  

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské kočíky
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

Príklad ubytovania s výhľadom na 
more

Príklad ubytovania rodinná izba

Agia Paraskevi: V pokojnej 
časti priamo na jemne sa 
zvažujúcej pláži Agia 
Paraskevi, približne 6,5km od 
mesta Skiathos. Rozličné 
reštaurácie a obchody sa 
nachádzajú v okolí hotela. 
Zastávka autobusu ca. 50m 
od hotela. Dĺžka transferu 
z letiska: 25 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 131
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), roz-
loha ca. 30m², detská pos-

tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, župany, fén, 
balkón alebo terasa

n Deluxe izba s výhľadom na 
more (DZX2), rozloha ca. 
30m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župany, fén, balkón

n Superior izba s priamym alebo 
bočným výhľadom na more 
(DZM1), rozloha ca. 30m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župany, fén, balkón 

n Rodinná izba (FZX1), rozloha 
ca. 38m², detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, tre-
zor, súprava na prípravu kávy 

a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župany, fén, terasa so 
sedením

n Deluxe junior suite s výhľa-
dom na more (JSM1), rozloha 
ca. 48m², detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, tre-
zor, súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župany, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Stolný tenis
Za poplatok
n Osobný tréning, strečing, joga
n Cyklistika

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže
n Kúpeľné procedúry

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela

VÝHODY
n Pre termíny od 25.04.-
10.06.2019 a 15.09.-
20.10.2019 je polpenzia pri 
rezervácií len ubytovania, 
alebo raňajok, v cene

Grécko | Skiathos | Agia Paraskevi
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GRECOTEL MYKONOS BLU 5

Priamo na pláži Uvedomelé stravovanie

Jachty z Mykonosu kotvia priamo pred týmto, u medzinárodnej klientely obľúbeným, hotelom 
v najexkluzívnejšom zálive ostrova. Typická farebná kombinácia bielo-modrej dominuje v rezorte,  
elegantnému interiéru izieb aj novým vysoko-modreným vilám. 

Príklad ubytovania Waterfront Bunga-
low

Infinity bazén

L‘ Archipel

Aegean Poets

Psarou: Hotel sa radí 
k lídrom na ostrove a leží pri 
krásnom zálive, s panora-
matickým výhľadom, nad 
piesočnato-štrkovou plážou 
(dostupná schodmi, plážový 
servis). Areál s architektúrou 
v klasickom štýle pre Kyklady 
ponúka veľa komfortu, výni-
močného dizajnu a osob-
ného servisu. Mesto Myko-
nos je vzdialené ca. 4 km 
(zastávka autobusu nad 
hotelom). Dĺžka transferu 
z letiska ca. 20 minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov:1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Služby concierge
n Počet izieb: 103, počet víl: 11, 
počet bungalovov: 92

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Island bungalov (BUX1), bočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
29m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, mini bar: za popla-
tok, WiFi, župan, fén, balkón

n Island Deluxe Bungalov 
s výhľadom na more (BUM1), 
rozloha ca. 29m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, mini bar: za 
poplatok, WiFi, župan, fén, 
balkón

n Mykonos Blu apartmán 
(APM1), výhľad na more, roz-
loha ca. 52-70m², mezonet, 
klimatizácia, trezor, chladnička, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 2 
kúpeľne, župan, fén, balkón

n Open Plan Suite s privátnym 
bazénom (JSM2), prvá rada, 
výhľad na more, rozloha ca. 
45m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, mini bar, WiFi, but-
ler: za poplatok, župan, fén, 
terasa s ležadlami, sedením 
a privátnym bazénom

n Mykonos Blu Junior Villa 
s privátnym bazénom (VIM1), 

prvá rada na pláži, výhľad na 
more, rozloha ca. 50m², kli-
matizácia, trezor, chladnička, 
mini bar, WiFi, butler: za 
poplatok, župan, fén, terasa 
s ležadlami, sedením a privát-
nym bazénom a záhradou

n Cobalt Blu Villa Waterfront 
(VIM3), prvá rada na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 
60-80m², mezonet, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, mini 
bar, WiFi, butler: za poplatok, 
župan, 2 kúpeľne, fén, terasa 
so sedením, privátnym bazé-
nom a záhradou

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 2
n Bio potraviny, jedlá bezlep-
kové, kosher, bezlaktózové, 
vegetariánske, vegánske

n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
n Sauna: 1
Za poplatok
n Wellnes centrum / spa
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
centrum 

RODINA
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 3 do 12 rokov, júl 
a august

n Detské ihrisko

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ GULET

Hotel celkovo 7,8
von 10

Odporúčania 80%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
príslušného katalógu GULET. 

Psarou | Mykonos | Grécko

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

Kód: JMK35000

7 nocí/Raňajky v Island bungalov 
(BUX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1248



60 Grécko | Santorini | Perissa | Kamari

MAKARIOS 3

Free WiFi

Výborné ubytovanie na obľúbenej pláži Kamari. Hotel je vybudovaný 
v tradičnej architektúre ostrova s bujnou záhradou a svetlými farbami. 
Hostia si tu vychutnajú grécku pohostinnosť ako aj pestrosť aktivít.

Príklad ubytovania dvojlôžková izba

Hlavná reštaurácia

Kamari: Hotel patrí pod 
oblať Exo Gonia v blízkosti 
pláže s čiernym pieskom (ca. 
500m). Centrum mesta Fira 
vzdialené ca. 9 km. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 68
n Národná kategória: 3 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 10-12m², trezor, 
WiFi, balkón

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 15-18m², trezor, 
WiFi, balkón

n Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2), 
trezor, WiFi, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

ŠPORT
n Tenis

RODINY
n Detský bazén

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

na osobu už od ® 598

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ GULET

Hotel celkovo 6,5
von 10

Odporúčania 86%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
príslušného katalógu GULET.

AQUA BLUE 5

Komfortne zariadený hotel s pekne zasadeným vonkajším bazénom. 
V modernom Lounge bare si môžu hostia vychutnať svoje nápoje pri 
bazéne alebo na pláži. 

Príklad ubytovania dvojlôžková izba

Perissa: Hotel leží priamo na 
pláži Perissa a ponúka 
vlastnú pláž s ležadlami 
a slnečníkmi. Mesto Fira 
vzdialené ca. 15km, ruiny 
Alt-Thera ca. 6km. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 80
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 20-25m², klima-
tizácia, trezor, WiFi, župany, 
fén, balkón alebo terasa

n Rodinná izba Typ1 (FZX1), 
rozloha ca. 32-40m², 
pozostáva z 2 izieb opticky 
predelených posuvnými dve-
rami, klimatizácia, trezor, WiFi, 
župany, fén, balkón alebo 
terasa

n Superior izba (DZX2), rozloha 
ca. 20-25m², klimatizácia, tre-
zor,  kuchynský kút, WiFi, 
župany, fén, balkón alebo 
terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia

WELLNESSS
n Masáže

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

na osobu už od ® 1057

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ GULET

Hotel celkovo 9,8
von 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
príslušného katalógu GULET.

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

Kód: JTR24040

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

Kód: JTR10025
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ALIMOUNDA MARE 5

Priamo na pláži Free WiFi

Rozsiahly a vkusne zariadený plážový hotel s peknou záhradou – „ten najlepší hotel na mieste“. 
Obzvlášť priestranné a luxusne zariadené sú Executive suity. Infinity bazén sa postará  
o ochladenie v sladkej vode. 

Cocktail Bar

Pigadia pláž

Príklad ubytovania  
dvojlôžková izba

Bar pri bazéne

Pigadia: V pokojnej oblasti 
priamo na štrkovo-pie-
sočnatej pláži Pigadia 
(odporúčame topánky na 
kúpanie). Do centra ca. 
500m. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 35-60 minút. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Mini market
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 244
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s bočným 
výhľadom na more (DZX1), 
rozloha ca. 27m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Izba s  výhľadom na 
more (DZX2), rozloha ca. 
27m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Izba s priamym výhľadom na 
more (DZX3), rozloha ca. 
27m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Junior suita Typ1 (JSX1), roz-
loha ca. 42m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, kávovar, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Suita Typ1 (SUX1), výhľad na 
more, rozloha ca. 60m², kli-
matizácia, trezor, chladnička, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, varná kanvica, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, župan, 2 kúpeľne, 
fén, balkón

n Dvojlôžková izba s  výhľadom 
na more (DZM1), rozloha ca. 
27m², klimatizácia, trezor, 
chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Dvojlôžková izba s priamym 
výhľadom na more (DZM2), 
rozloha ca. 27m², klimatizácia, 
trezor, chladnička, súprava na 
prípravu kávy a čaju, varná 
kanvica, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia plus
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok
n Cyklistika: horské bicykle, 
sprevádzané výjazdy

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellnes centrum / spa
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
centrum 

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela

RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí

INÉ
n Hotelový areál v tvare „U“. 
Izby DZX1 sa nachádzajú 
v zadnej časti „U“, DZX2 vo 
vonkajšej a vnútornej časti „U“ 
a DZX3 v prednej časti DZX3 
s priamym výhľadom na more 
bez obmedzení. 

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ GULET

Hotel celkovo 9,2
von 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
príslušného katalógu GULET.

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

Kód: AOK10025

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

na osobu už od ® 831



62 Taliansko | Sardínia sever | Porto Rotondo 

HOTEL ABI D`ORU r

Priamo na pláži Potápanie 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 prírodným jazierkom v záhrade a pekným SPA.

Reštaurácia

Príklad ubytovania Juniorsuite Typ1Bazén

Marinella

Porto Rotondo: Hotel sa 
nachádza ca. 4km od Porto 
Rotondo, na konci zálivu 
Marinella. Len 5 minút 
chôdze od pláže s bielym 
pieskom, dostupnou pre-
chádzkou hotelovou záhra-
dou. V rezorte si hostia 
môžu vychutnať jedinečnú 
stredomorskú atmosféru 
v peknej prírode. 

HOTEL
n Miestne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n Obchodíky, butik, kaderníctvo
n WiFi, v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Domáce zvieratá: pes za 
poplatok

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti)

n Počet izieb: 160

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), bočný výhľad na 
more alebo na krajinu, rozloha 
ca. 18-25m², detská postieľka: 
za poplatok, klimatizácia, tre-
zor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX1), výhľad na more, roz-
loha ca. 18-25m², detská pos-
tieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón 
alebo terasa

n Junior suita Typ1 (JSX1), 
bočný výhľad na more, roz-
loha ca. 30-40m², detská pos-
tieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón 

alebo terasa
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZM2), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 18-25m², 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, župan, fén, 
balkón alebo terasa

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

ŠPORT
n Tenis 
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
Za poplatok 
n Aqua fitnes, pilates, joga
n Bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing, kitesurfing
n Plachtenie, katamaran
n Potápanie

n Kanoe, kajaky, vodné skútre

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINA
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 10 rokov, júl a 
august

n Detské animácie, júl a august
n Detské ihrisko

INÉ
n Odporúčame prenájom auta

VÝHODY
n 1x vstup do nového SPA 
k vybraným termínom

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

Kód: OLB12061

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

na osobu už od ® 1307
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,9
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
príslušného katalógu TUI.
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COLONNA RESORT r

Areál v stredomorskom štýle nie je typický rezort a ponúka nádherný panoramatický výhľad na 
Costa Smeralda. Umiestnený v prírode, s ca. 60000m2 rozľahlou záhradou a v blízkosti  
jachtového prístavu Porto Cervo napĺňa predstavu divokej romance.

Colonna reštaurácia

Príklad ubytovania Standard izba 
s výhľadom na more Bazén

Colonna reštaurácia

Porto Cervo: Harmonicky 
zasadený do prírody na 
útese so širokým výhľadom 
na more a pobrežie Costa 
Smeralda. Hotel pozostáva 
z viacerých budov s blízkosti 
pláží Cala Granu, len ca. 2km 
od prístavu Marina Porto 
Cervo. Verejná pláž Cala 
Granu sa nachádza v sused-
nom zálive. Centrum 
mestečka Porto Cervo je 
vzdialené ca. 3,5km (kyvad-
lová doprava, viackrát do 
dňa).

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa
n Služby concierge
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti)

n Počet izieb: 220
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
s výhľadom na more (DZM1), 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Standard 
s výhľadom do záhrady 
(DZX1), rozloha ca. 20m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Suita Typ1 s výhľadom na 
more (SUM1), rozloha ca. 
50m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 2 
kúpeľne, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 1

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
n Hamam
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela

RODINA
n Služby opatrovania detí
n Detské ihrisko

INÉ
n Odporúčame prenájom auta

VÝHODY
n 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu 
na pláži v termíne od 11.05.-
29.09.

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

Kód: OLB20004

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

na osobu už od ® 1050
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,4
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
príslušného katalógu TUI.

Porto Cervo | Sardínia sever | Taliansko 
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HOTEL MEDITERRANEO 4
Wellness Prechádzky

Príklad ubytovania

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

Kód: NAP14066

Forio: Vysoko nad mestom Citara, v pokoj-
nej oblasti viníc. Vzdialenosť od Poseido- 
novej záhrady a pláže ca. 1,3km. Kyvadlová 
doprava k termálnym záhradám „Poseidon“ 
k dispozícií.   

HOTEL
n Miestne poplatky a dane splatné na mieste
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v otvorených priestranstvách, na recepcii, 
v lobby, v bare a pri bazéne

n Domáce zvieratá: pes povolený
n Parkovisko (podľa dostupnosti)
n Počet izieb: 130
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre 2-3 osoby (DZX4), roz-
loha ca. 14-16m², klimatizácia, fén, balkón 

alebo terasa
n Jednolôžková izba (EZX1), roz-
loha ca. 10-13m², klimatizácia, 
fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia

VÝHODY
n Pri pobyte od 3 nocí 50% zľava 
na vybrané zábaly a sprchy pri 
min. 6 procedúrach

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

na osobu už od ® 763 

HOTEL CITARA e
Free WLAN

Bazén

Príklad ubytovania dvojlôžková 
s výhľadom na more

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

Kód: NAP14050

Forio: Umiestnený nad plážou Citara, 
v pokojnej oblasti viníc. Vzdialenosť od 
záhrady Poseidon vzdialené ca. 500m, pláž 
ca. 200m. Centrum Foria ca. 2km. Zastávka 
autobusu sa nachádza v blízkosti hotela.   

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Parkovisko (podľa dostupnosti)
n Počet izieb: 48
n Národná kategória: 3 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom na more pre 1-3 
osoby (DZM1), rozloha ca. 16m², trezor, 
balkón

n Dvojlôžková izba pre 1-2 osoby (DZX1), roz-
loha ca. 16m², trezor

n Možnosť rezervácie ďalších typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia

VÝHODY
n Pri pobyte od 14 nocí 50% 
zľava na vybrané balíčky 
kúpeľných procedúr

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

na osobu už od ® 621 

HOTEL MIRAMALFI 4

Priamo na pláži Štýl

Rodinný, pekne udržiavaný hotel. Z príjemnej vyhliadkovej terasy 
reštaurácie „Il Miramalfi“ si hostia môžu vychutnať výhľad na pobrežie 
a následne sa ochladiť v panorama bazéne.

Príklad ubytovania  
dvojlôžková izba superior

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

Kód: NAP34013

Amalfi: Hotel leží na útese 
priamo nad morom, 
s krásnym výhľadom na 
Amalfi.   

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi
n Domáce zvieratá: pes povo-
lený

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti)

n Počet izieb: 49
n Národná kategória: 4 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
s výhľadom na more (DZM1), 
rozloha ca. 20m², detská pos-
tieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, trezor, mini bar, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na more (DZM2), 
rozloha ca. 25m², detská pos-
tieľka: za poplatok, klimatizá-

cia, trezor, mini bar, fén, balkón

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

INÉ
n Odporúčame prenájom auta
n Bez transferu v cene

VÝHODY
n 4xdenne (ca. apríl – október) 
kyvadlový doprava do centra 
Amalfi

n Uvítací drink

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Privátny transfer (len pri pau-
šálnych zájazdoch, nie samo- 
statnom ubytovaní)

7 nocí/Raňajky v dvojlôžkovej 
izbe (DZM1), odlet z Viedne, bez 
transferu

na osobu už od ® 1485 
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TUI MAGIC LIFE CALABRIA  
Rodina All Inclusive Cyklistika

Nový klubový rezort na slnkom zaliatej talianskej „špičke čižmy“, je ideálny ako pre rodiny, tak páry. 
Môžete sa tešiť na širokú ponuku pre cyklistov, dvanásť tenisových a štyri volejbalové kurty,  
a vlastné klubové vodné športy. Dospelí si môžu vychutnať pokoj v oddelenej časti Private Lodge.

Príklad ubytovania dvojlôžková

PRE RODINY
n Detský/baby bazén, vodné 

ihrisko
n Medzinárodný program
n Profesionálna starostlivosť 

o deti v rôznych vekových 
kategóriách

n Detské ihrisko, mini disco
n Teens Time
n Aktivity pre celú rodinu

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Obmieňajúca sa ponuka 
služieb All Inclusive

n Príjemná medzinárodná 
klubová atmosféra

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

n Kulinárska rozmanitosť
n Vzrušujúce tematické dni
n Početné aktivity v pro-
grame pre deti a mládež

Pizzo: V pokojnej oblasti, od 
piesočnej pláže oddelený 
píniovým lesom. Letisko je 
vzdialené len 17 km.

HOTEL
n Miestne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Záhrada
n Privítanie hostí
n Počet bazénov: 5, vodné 
ihrisko

n Plážové uteráky, slnečníky 
a ležadlá pri bazéne/na pláži

n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 641
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

n Časť Private Lodge od 16 
rokov: exkluzívne ubytovanie 
s dvojlôžkovými izbami 
a suitami, reštauráciou, barom 
a bazénom

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), roz-
loha ca. 24m²,  detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, mini bar, WiFi, fén, 

balkón alebo terasa
n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Wunderbar: otvorený 24h 
denne

n Vybrané nealkoholické 
a národné alkoholické nápoje

n Viaceré bary

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

n Fitnes miestnosť
n Aerobik area s rozličnými fit-
nes kurzami, napr. Zumba, 
odbúravanie tuku, Bodywork, 
HIIT, PowerAerobic, Aqua Fit-
nes, pilates, joga

n Sprevádzané výjazdy na bicyk-
loch

n Tenisové kurty: 12 (trávnaté 
a antukové, s osvetlením)

n Plážový volejbal
n Futbalové ihrisko
n Lukostreľba

VODNÉ ŠPORTY
n Windsurfing (požičovňa po 
predložení preukazu)

n Kanoe

WELLNESS
n Sauna, parná sauna
n Oddychová miestnosť
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

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

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

VÝHODY
n Prítomnosť delegáta TUI na 
mieste

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n Privátny transfer 
n Autobusový transfer pre indi-
viduálne objednávky

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

Kód: SUF14014

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

na osobu už od ® 1066
1 noc/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 87    
    

Pizzo | Kalábria | Taliansko
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UNAHOTELS 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. 

Alcantara raňajková reštaurácia

Príklad ubytovania dvojlôžková výhľad 
moreBazén

Pláž

Taormina: Hotel leží na 
útese nad morom s nád-
herným výhľadom na more, 
záliv Naxos a Etnu. Bazén 
s morskou vodou, vírivka, 
ako aj pláž sú dostupné 
výťahom alebo po schodoch. 
Centrum mesta Taormina je 
vzdialené ca. 3km. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Butik, klenotníctvo, kaderníc-
tvo

n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa: za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené bez 
poplatku, garáže za poplatok

n Počet izieb: 190
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more pre 2- 3 osoby 
(DZM1), detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba pre 1-3 
osoby (DZX1), detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, mini bar: za popla-
tok, roomservice: za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa

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

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
n Fínska sauna
Za poplatok
n Masáže

RODINA
n Služby opatrovania detí

VÝHODY
n Pri príchode 1 typický sicílsky 
uvítací darček na izbu pri 
pobyte od 3 nocí vo vyb-
raných termínoch

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

Kód: CTA11069

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

na osobu už od ® 1222
    
    

Taliansko | Sicília | Taormina
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VIVOSA APULIA RESORT 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Rozľahlý bazénový svet, veľké Spa a bohatá ponuka animácií ponúkajú obmenu a zábavu na každý 
deň pre veľkých aj malých. Premeňte dovolenku na nezabudnuteľné zážitky. 

PRE RODINY
n Detský bazén, šmykľavka
n Služby opatrovania detí
n Detský bufet
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov 
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Teenclub, od 13 do 15 rokov

Bazén

Príklad ubytovania rodinná izba

Marina di Ugento: Rozľahlý 
a moderne zariadený hotel 
leží pri tyrkysových vodách 
Iónskeho mora, oddelený len 
chráneným píniovým lesom. 
Pozvoľne sa zvažujúca pie-
sočnatá pláž (šírka závisí od 
ročného obdobia) je ideálna 
pre deti. Vzdialenosť od 
pláže v závislosti od umiest-
nenia izby do ca. 700m.

HOTEL
n Miestne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Bazénový svet, šmykľavka
n Plážové uteráky
n Amfiteáter
n WiFi: v otvorených priestranst-
vách, na recepcii, v lobby, 
bare a pri bazéne

n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 333, viliek: 10

n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre 1-2 
osoby (DZX1), rozloha ca. 
24m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba pre 1-3 
osoby (DZX2), rozloha ca. 
28m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná izba pre 2-4 osoby 
(FZX1), rozloha ca. 35m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Rodinná izba pre 4-5 osôb 
(FZX2), rozloha ca. 53m², 
detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Body&Mind relaxačné kurzy, 
strečing

n Plážový volejbal
n Tenis
Bez poplatku
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing, kitesurfing
n Katamaran

WELLNESS
n Fínska sauna, bio-sauna, parná 
sauna 

n Wellness centrum / Spa
Za poplatok
n Masáže
n Kozmetika a skrášľovacie  
procedúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Shows
n Tematické večery

INÉ
n Odporúčame prenájom auta

VÝHODY
n Uvítací drink

UMWELT
CHAMPION

Viac k oceneniam nájdete na 
konci príslušného TUI katalógu.

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

Kód: BDS15001

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

na osobu už od ® 1061
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Service 9,6
Jedlá a nápoje 9,5
Izby 8,7
Zariadenie hotela 9,3

9,5
z 10

Odporúčania 100%

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

Marina di Ugento | Apúlia | Taliansko  
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OBJAVTE VIAC
Olivovo zelená a terakota, to sú farby Toskánska a Il Castelfalfi 
– TUI BLUE SELECTION. Umiestnený v tradičnej usadlosti 
s vlastnými vinicami a najväčším golfovým ihriskom v Toskánsku, 
je tento výnimočný luxusný hotel vysnívanou destináciou pre 
každého gurmána a golfistu. 

Máte otázky k hotelovej značke? Napíšte mi e-mail!
June Robbin Pfalz, TUI BLUE 

pfalz@tui.com

La via del Sale
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IL CASTELFALFI -  
TUI BLUE SELECTION 5

Wellness Uvedomelé stravovanie Golf

Nádherný hotel Il Castelfalfi – TUI BLUE SELECTION, priamo v krásnej prírode Toskánska, je  
ideálnym cieľom pre milovníkov pokoja či golfu. Priamo v areáli sa nachádza aj golfové ihrisko. 
Aktívni dovolenkári môžu objavovať krásy Toskánska a rozmanité malebné mestečká. 

Príklad ubytovania Classic izba

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Autentické zážitky 
v regióne

n Kvalitná, zdravá miestna 
kuchyňa

n BLUE aplikácia s mnohými 
užitočnými funkciami

n Moderná architektúra pre 
jedinečné dovolenkové 
chvíle

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

Kód: PSA92040

Montaione | Toskánsko | Taliansko

Montaione: Hotel leží v  
idylickom regióne Toskánsko, 
v tesnej blízkosti pri golfo-
vom ihrisku “Caftelfalfi Golf 
Club“. Najbližšie letisko 
Pisa-Galileo je vzdialené ca. 
53km od hotela. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom rezorte
n Služby concierge
n Domáce zvieratá: pes za 
poplatok

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti)

n Privítacia lounge
n Počet izieb: 120
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Classic 
(DZX1), rozloha ca. 29-32m², 
klimatizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar, 
WiFi, župan, fén

n Suita (SUX1), rozloha ca. 
63-65m², oddelená obývacia 
miestnosť, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: 1 fľaša vody 
na osobu bezplatne, WiFi, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa so sedením

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky alebo Polpenzia
n Raňajky v bufetovej forme, 
neskoré raňajky

n Vegánske jedlá, vegetariánske 
jedlá, pokrmy s nízkym 
obsahom sacharidov, bezlep-
kové jedlá

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2
n Ochutnávka vín z viníc usad-
losti Castelfalfi (za poplatok)

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Funkčný tréning
n Jogging a trasy na turistiku

n Joga
Za poplatok
n Osobný tréning
n Využitie tenisových kurtov, 
požičovňa športového náčinia

n Sprevádzané výjazdy na 
horských bicykloch 

GOLF
Za poplatok
n Golfové ihrisko „Castelfalfi 
Golf Club“ 27 jamkové

n Golfové kurzy 

WELLNESS
n Wellness centrum / Spa
n Sauny: 2
n Parná sauna
n Zážitkové sprchy
n Ľadová fontána
Za poplatok
n Masáže
n Kozmetika a skrášľovacie  
procedúry

ZÁBAVA
n Živá hudba

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ:
n TUI BLUE balíčky
n Golfové balíčky
n Možnosť voľby želanej izby

7 nocí/Raňajky v dvojlôžkovej izbe 
(DZX1), bez dopravy  

na osobu už od ® 721
1 noc/Raňajky v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 129    
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PARC HOTEL GRITTI 4

Priamo pri jazere Free WiFi Wellness

Oddych od všedných dní nájdete v tomto wellness hoteli pri jazere. O zmenu sa stará bohatý 
program zábavy, poteší aj pekne vybudovaná záhrada a široká ponuka v reštauráciách!

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

Kód: VRN82070

Taliansko | Lago di Garda | Bardolino

Bardolino: Hotel leží v  
pokojnej časti na plážovej 
promenáde priamo pri 
jazere. 2 štrkové 
pláže: privátna „Lido Mira-
bello“, s ležadlami 
a slnečníkmi bez poplatku, a 
verejná. Centrum Bardolino 
a prístav sú vzdialené ca. 
200m od hotela.

HOTEL
n Miestne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky: bez poplatku
n WiFi: v celom hoteli
n Konferenčná miestnosť
n Domáce zvieratá: pes bez 
poplatku, nahlásenie vopred

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti)

n Počet izieb: 260
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), rozloha ca. 16m², kli-
matizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, župan, fén

n Dvojlôžková izba Standard s 
balkónom (DZX2), rozloha ca. 
16m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
župan, fén, balkón

n Dvojlôžková izba Privilege s 
balkónom (DZX3), rozloha ca. 
16m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar, župan, fén, 
balkón

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

ŠPORT
n Nordic walking
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna, 
oddychová miestnosť

Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže: klasická masáž, 
reflexná masáž chodidiel, lomi 
masáž, shiatsu masáž, ayur-
veda masáž a iné

n Medicínske procedúry
n Skrášľovacie/kozmetické  
centrum

ZÁBAVA
n Živá hudba/kapela

VÝHODY
n „Sweet Welcome“
n „Spezial-Welcome“ pre hostí 
od 60 rokov

n Zvýhodnené ceny na green-
fees

Príklad ubytovania izba Priviledge 
s balkónom

Vírivka

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy  

na osobu už od ® 598
1 noc/Raňajky v DZX1, bez 
dopravy 
na osobu už od ® 68    
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AMERICAN 4

Priamo na pláži Free WiFi

Hotel zariadený všetkým vybavením, ponúka svojim malým a veľkým 
hosťom oddychovú dovolenku. Zatiaľ čo priama poloha na pláži nabáda 
k opaľovaniu a relaxu, chuťové poháriky zas neodolajú výbornej  
hotelovej reštaurácií.

Bazén

Príklad ubytovania dvojlôžková 
izba Typ1

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

Kód: VCE24074

Lido di Jesolo - Lignano | Jadran | Taliansko 

HOTEL LA FENICE & SIESTA 3

Free WiFi

Hotel je ideálnym dovolenkovým cieľom pre milovníkov kúpania:  
v bazéne, na piesočnatej pláži alebo v blízkom aquaparku čaká vodné 
potešenie veľkých aj malých. V ponuke sú aj výlety do Benátok alebo 
na ostrovy v lagúne.

Bazén

Príklad ubytovania dvojlôžková 
izba Typ1

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

Kód: VCE45008

Lignano: Hotel American leží 
v pokojnej časti a napriek 
tomu centrálne v Lignano 
Sabbiadoro. Cez promenádu 
sa hostia nájdu priamo na 
dlhej piesočnatej pláži. Je 
ideálnym východiskovým mie-
stom na veľa voľnočasových 
aktivít v okolí. Letisko Benátky 
je vzdialené ca. 97km.   

HOTEL
n Miestne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Záhrada
n Počet bazénov: 1, otvorené 
v závislosti od sezóny

n Plážové uteráky: za poplatok
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: pes bez 
poplatku

n Parkovisko (podľa dostupnosti)
n Počet izieb: 75
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

Lido di Jesolo: Hotel La 
Fenice & Siesta sa nachádza 
v pokojnej oblasti, len ca. 
30m od hotelovej pláže. 
Centrum Lido di Jesolo 
s mnohými možnosťami na 
zábavu leží ca. 5km od 
hotela. Obľúbené a krásne 
mesto Benátky je dostupné 
pohodlne loďou a autobu-
som.   

HOTEL
n Miestne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2, otvorené 
v závislosti od sezóny

n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: pes bez 
poplatku

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti)

n Počet izieb: 110
n Národná kategória: 3 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 13m², detská 
postieľka: bez poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť výberu medzi 
obedom a večerou, Plná penzia

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

RODINY
n Detské menu, detské ihrisko

VÝHODY
n Plážový servis: 1 slnečník, 1 ležadlo a 1 plážová 
stolička k vybraným termínom v cene

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
čiastočný výhľad na more, 
detská postieľka: bez poplatku, 
klimatizácia, trezor, fén, balkón

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, Plná penzia
n Počet reštaurácií: 1
n Výber z menu

RODINY
n Detské ihrisko

VÝHODY
n Plážový servis: 1 slnečník, 1 
ležadlo a 1 plážová stolička 
k vybraným termínom v cene

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy   

na osobu už od ® 420    

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy    

na osobu už od ® 273    
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FALKENSTEINER HOTEL  
UND SPA JESOLO 5

Priamo na pláži Free WiFi Wellness

Hotel navrhol svetoznámy, americký americký dizajnér Richard Meier, vnútorný dizajn od architek-
ta hviezd Marreo Thun: výsledkom je mix čistých foriem a ušľachtilých materiálov. Vychutnajte si 
kuchyňu „Falkensteiner Alpe Adria Kulinarik“ a „Acquapura SPA“. 

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

Kód: VCE45040

Lido di Jesolo: Budova 
hotela leží priamo na 
prekrásnej pláži. Z plážového 
klubu máte priamy vstup na 
privátnu pláž. Jesolo je  
vzdialené ca. 3km. Letisko 
Benátky Marco Polo leží ca. 
35km od hotela.  

HOTEL
n Lokálne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Časť hotela len pre dospelých
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Vnútorný bazén, vyhrievaný
n Plážové uteráky
n Butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Garáže, za poplatok (podľa 
dostupnosti)

n Počet izieb: 108, apartmánov: 
18

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX2), bočný výhľad na 
more, rozloha ca. 31m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, mini bar: 
za poplatok, župan, fén, 
balkón

n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX3), bočný výhľad na 
more, rozloha ca. 33m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
nespresso kávovar, mini bar: 
za poplatok, župan, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

WELLNESS
n Sauny: fínska, bio-sauna, 
parná

n Wellness centrum / Spa 
„Aquapura Spa“

Za poplatok
n Klasická masáž, thajská masáž, 
bylinná masáž, masáž horúcimi 
kameňmi, shiatsu

n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

RODINY
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 3 do 12 rokov, jún - 
september

VÝHODY
n Plážový servis: 1 slnečník a 2 
ležadlá k vybraným termínom 
v cene

Bazén
Príklad ubytovania Deluxe 
dvojlôžková izba

Miami Bar

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), bez dopravy   

na osobu už od ® 1007
1 noc/Raňajky v DZX2, bez 
dopravy 
na osobu už od ® 99    
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VILLAGGIO AI PINI  

Tento rozľahlý, moderný a rodinný apartmánový rezort s peknými bazénmi a bohatými  
animáciami je zariadený ideálne pre celú rodinu – ako veľkých tak i malých hostí. 

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

Kód: VCE49056

Caorle | Jadran | Taliansko

Príklad ubytovania apartmán Typ2

PlážPríklad ubytovania apartmán Typ5

Caorle: Rezort leží v blízkosti 
známej rybárskej dediny 
Caorle (ca. 5km). Pláž je 
vzdialená ca. 200m. Letisko 
Benátky leží vo vzdialenosti 
ca. 70km od hotela.  

HOTEL
n Lokálne poplatky a dane 
splatné na mieste

n Záhrada
n Počet bazénov: 2, otvorené 
v závislosti od sezóny

n WiFi: pri bazéne
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko(podľa dostupnosti), 
garáže

n Počet izieb: 260, dovolenko-
vých domčekov: 6, viliek: 111, 
apartmánov: 149

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Apartmán Typ1, rozloha ca. 
42m², 1 jedno-lôžko, 1 dvoj-
lôžko, 1 rozťahovací gauč, 

detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, fén, balkón alebo 
terasa

n Apartmán Typ2, rozloha ca. 
44m², 1 jedno-lôžko, 1 dvoj-
lôžko, 1 rozťahovací gauč, 
detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, fén, balkón, 
terasa s privátnou záhradou

n Apartmán Typ4, rozloha ca. 
65m², 2 jedno-lôžka, 2 dvoj-
lôžka, 1 rozťahovací gauč, 
detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, 2 kúpeľne, fén, 
balkón

n Apartmán Typ5, rozloha ca. 
60m², 3 jedno-lôžka, 1 dvoj-
lôžko, 1 rozťahovací gauč, 
detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, 2 kúpeľne, fén, 
balkón, terasa s privátnou 
záhradou

n Apartmán Typ3, rozloha ca. 
50-55m², 2 jedno-lôžka, 1 

dvoj-lôžko, 1 rozťahovací gauč, 
detská postieľka: za poplatok, 
klimatizácia, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, fén, balkón alebo 
terasa

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravovania, Polpenzia
n Počet reštaurácií: 1
n „Pizzeria Ristorante Ai Pini“: 
miestna kuchyňa

n Počet barov: 1

ŠPORT
Za poplatok
n Futbal, volejbal, plážový volej-
bal, minigolf

RODINY
n Detský bazén
n Vysoké detské stoličky
n Detské animácie, jún – august
n Detské ihrisko

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Polpenzia za príplatok pod 
Kódom VCEXEA01

7 nocí/Bez stravy v apartmáne 
(APX1), bez dopravy   

na osobu už od ® 145 
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KEMPINSKI PALACE PORTOROZ 5

Free WiFi Wellness Gurmánske jedlo

Vitajte v slovinskom prvom 5-hviezdičkovom superior hoteli! Všetko je možné – každé želanie 
vám bude splnené. Prvotriedne služby sa tu stretávajú s vysoko kvalitnými kulinárskymi  
lahôdkami v reštauráciách so špecialitami.

Bazén

Crystal Hall

Príklad ubytovania Rose Suite

Meduza Beach Club

Portorož: Ideálna poloha  
priamo v srdci mesta. Pláž je 
dostupná cez promenádu 
a jednu ulicu od hotela. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Vnútorný vyhrievaný bazén 
s morskou vodou, vo welness 

n Plážové uteráky
n Butik, kaderníctvo
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Domáce zviera za poplatok, na 
vyžiadanie

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), garáž, za poplatok

n Počet izieb: 181
n Národná kategória: 5,5 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na park (DZL1), 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 

za poplatok, denná tlač, 
župan, fén, balkón

n Dvojlôžková izba Superior 
s výhľadom na more (DZM1), 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, denná tlač, 
župan, fén, francúzsky balkón

n Rose suite (SUM1), výhľad na 
more, rozloha ca. 55 m² , 
obývacia miestnosť, klimatizá-
cia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, denná tlač, 
župan, fén, balkón

n Palace suite (SUM4), výhľad 
na more, rozloha ca. 92m² , 
obývacia miestnosť, klimatizá-
cia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, denná tlač, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 2
n 15 bodov Gault Millau: 1 Gault 
Millau kuchárska čiapka

n Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Stolný tenis
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing, 
kitesurfing, jazda na vlne

n Škola plachtenia, plachtenie
n Kajaky, wakeboard, paddle-
boardy, vodné lyže, jazda na 
banáne, rybačka

GOLF
n Golfové ihrisko „Trieste Golf 
Club“ vzdialené ca. 25 km

n 18 jamkové

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Masáže: klasická, reflexná 
masáž chodidiel, lomi, masáž 
horúcimi kameňmi

n Kozmetické centrum: skrášľo-
vacie a kozmetické procedúry, 
anti-aging, ošetrenie celulitídy, 
peeling, ošetrenia tváre, 
manikúra, pedikúra

RODINY
n Služby opatrovania detí

TURISTIKA
n Program vychádzok na hoteli
n Požičanie turistického vybave-
nia

VÝHODY
n 1 fľaša vody na izbu pri 
príchode, denná tlač na izbe, 
10% zľava na masáže pre 
termíny do 20.01.2020

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

Kód: LJU10326

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZL1), bez dopravy 

na osobu už od ® 941
1 noc/Raňajky v DZL1, bez 
dopravy  
na osobu už od ® 75 
    
    

Slovinsko | Jadran | Portorož



75

FERIENANLAGE VILLAS RUBIN 3

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Tento dovolenkový rezort je malým turistickým mestečkom, ktoré má 
všetko, čo potrebujete k oddychovej letnej dovolenke. Pekné zelené 
plochy, miesto v tieni ako aj štrkovo-kamenná pláž prispievajú k  
idylickej atmosfére.

Vonkajší bazén

Príklad ubytovania Studio 1-3 osoby

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

Kód: PUY14512

Rovinj: Leží v pokojnej časti, 
len pár kilometrov južnejšie 
od Rovinj. Na plávanie sú tu 
ca. 50m vzdialené štrkovo – 
kamenné a betónové pláže 
pod modrou vlajkou čistoty 
vody. 

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: pes povo-
lený, za poplatok

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 85, apartmánov: 
272

n Národná kategória: 3 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Apartmán pre 1-4 osoby 
(APX1), rozloha ca. 33m², 
detská postieľka: bez poplatku, 
klimatizácia, kuchynský kút, 
WiFi, fén, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, Raňajky, Polpenzia

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
Bez poplatku
n Nordic walking, aqua aerobik
Za poplatok
n Cyklistika: bicykle

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Show

RODINA
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 11 rokov

    

7 nocí/Raňajky v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy 

na osobu už od ® 266 

BLUESUN MOBILEHOMES  
CAMP PAKLENICA 4

Priamo na pláži Free WiFi

Zasadený v borovicovom lesíku a priamo pri mori leží tento areál s mo-
bilnými domčekmi. Ponúka pokojnú oddychovú dovolenku s kompletným 
vybavením mobilného domčeka. Využite nový bazén alebo oddychujte na 
vlastnej terase. 

Príklad ubytovania MH 4+2 osoby

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

Kód: ZAD12010

Starigrad-Paklenica: 
Nachádza sa v tieni priamo 
na štrkovej pláži. Ideálny 
východiskový bod na výlety: 
národný park Paklenica  
vzdialený ca. 2km. Milovníci 
turistiky tu majú na výber zo 
150trás. Mesto Zadar  
vzdialené ca. 40km. Mobilné 
domčeky sú v rôznej vzdiale-
nosti od mora.  

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: pes povo-
lený, za poplatok

n Počet bungalovov: 70
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Mobilný domček 2+2 ca. 
16m² (MHX1), detská pos-
tieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, kuchynský kút, WiFi, fén, 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy
n Počet reštaurácií: 1

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

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

INÉ
n Miestny poplatok za registráciu 
ca. 1® na osobu

7 nocí/Bez stravy v mobilnom 
domčeku (MHX2), bez dopravy

na osobu už od ® 366 

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 6,3
z 10

Odporúčania 45%

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

Istria | Severná Dalmácia | Chorvátsko
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PRE MALÝCH TO NAJVÄČŠIE 
Vnútorné a vonkajšie viaceré bazény, veľké wellness, ľahké 
animácie pre dospelých a Falky-Land pre malých sú niekoľkými 
výnimočnými charakteristikami v tomto hotelovom areáli 
umiestnenom na polostrove. Vaše deti budú reštauráciu 
džungľa s detským bufetom milovať!

Máte otázky k tejto hotelovej značke? Napíšte mi e-mail!
Tanja z Hesse, best Rodina

bestfamily@tui.com

Detský bazén

Bazén
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BEST FAMILY FALKENSTEINER DIADORA r

Rodina Priamo na pláži Uvedomelé stravovanie

100% pre rodiny: rozmanitosť počas celého dňa – vlastný hotelový Falky-Land a zároveň aj best 
FAMILY Guides ponúkajú širokú ponuku aktivít pre všetky deti. Zažite pravé potápanie v mori  
alebo sa zabavte v 4 bazénoch so sladkou vodou.

Hedonia

Príklad ubytovania  
Rodinná izba Superior Tobogany

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Starostlivosť o deti, neme-
cky hovoriaci personál vyš-
kolený cez TUI: deti Minis 
3-6 a Maxis 7-12 rokov 
(animačný program 6x do 
týždňa)

Petrčane: Nachádza sa 
v areáli Falkensteiner Hotels 
& Residences Punta Skala, 
na polostrove. Menší pie-
sočnato-štrkový záliv nájdete 
ca.100m vzdialené podľa 
polohy vašej izby. Celý 
polostrov je obkolesený 
štrkovo-skalnatým pobrežím 
a platformami na kúpanie. 
Popri pobreží sa tiahne 
menšia promenáda 
obkolesená stredomorskou 
vegetáciou. Mestečko 
Petrčane je vzdialené sa. 
1,5km (ca. 20min pešo). 

HOTEL
n Počet bazénov: 4
n Bazény, tobogan
n WiFi: v celom hoteli
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Garáže, za poplatok
n Počet izieb: 250
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Superior pre 1-4 
osoby (FZX1), rozloha ca. 
33m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná izba Superior pre 1-4 
osoby na morskú stranu 
(FZX2), rozloha ca. 33m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná suita Superior 
s výhľadom na more (SUM1), 
rozloha ca. 47m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná suita pre 2-5 osôb 
(SUX1), rozloha ca. 43m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinná suita pre 2-5 osôb na 
morskú stranu (SUX2), roz-
loha ca. 43m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, fén, balkón alebo terasa, 
terasa

n Rodinná izba Deluxe pre 2-4 
osoby (FZX3), rozloha ca. 
37m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, fén, 
balkón, terasa

n Rodinná izba Deluxe pre 2-4 
osoby na morskú stranu 
(FZX4), rozloha ca. 37m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, fén, 
balkón, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia plus
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
Za poplatok
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola plachtenia

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén, tobogan
n Baby bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 3 do 12 rokov

n Detské animácie, v závislosti 
od sezóny

INÉ
n best FAMILY program od 
15.05.-31.10.2019

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Hannover 96 futbalová škola 
pre chlapcov a dievčatá od 
6-14 rokov, pre deti od 6-14 
rokov, od pobytu na 7 nocí 
zdarma, vo vybraných 
termínoch (možnosť zmeny 
vyhradená)

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

Kód: ZAD16015

7 nocí/Plná penzia plus v rodin-
nej izbe (FZX1), bez dopravy 

na osobu už od ® 592
1 noc/Plná penzia plus v FZX1, 
bez dopravy  
na osobu už od ® 69    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,3
Jedlá a nápoje 8,1
Izby 7,9
Zariadenie hotela 8,0

7,8
z 10

Odporúčania 83%

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

Petrčane | Severná Dalmácia | Chorvátsko 
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FALKENSTEINER CLUB  
FUNIMATION BORIK 4

Rodiny Priamo na pláži All Inclusive

Detské sny sa tu stávajú skutočnosťou! Akcia a zábava stoja v tomto rodinnom rezorte, ktorý bol 
v roku 2018 zrekonštruovaný, na prvom mieste. Hotel so stredomorskou atmosférou ponúka 
kvalitné All Inclusive služby. Obzvlášť dobre vhodný je aj na uvoľnenejšiu mimosezónu.

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

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Animácie pre mládež

Bazén

Príklad ubytovania izba pre 2 osoby

Zadar: Nachádza sa v časti 
Borik, priamo v zálive pri 
pláži. Centrum starého 
mesta Zadar je vzdialené ca. 
3,5km (pravidelné autobu-
sové linky).  

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Butik
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 258
n  Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Rodinná izba Comfort pre 2-4 
osoby (FZX1), rozloha ca. 
25-29m², 1 posteľ veľkosť 
queen, 1 rozťahovací gauč, 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 

chladnička, mini bar, WiFi, 
roomservice, fén

n Rodinná suita (FZX3), rozloha 
ca. 46m², 1 dvoj-lôžko, 1 
rozťahovací gauč, detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, mini bar, WiFi, 
župany, fén, balkón

n Rodinná izba Superior pre 2-4 
osoby (FZX5), rozloha ca. 
40-44m², 1 posteľ veľkosť 
queen, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar, WiFi, fén

n Dvojlôžková izba Comfort 
(DZX1), rozloha ca. 18-25m², 
1 posteľ veľkosť queen, klima-
tizácia, trezor, mini bar, WiFi, 
fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet barov: 2

ŠPORT
n Nordic Walking, aerobik, aqua 
fitnes

n Bedminton

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Vodné skútre, jazda na 
banáne

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

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

INÉ
n Stravovanie v závislosti od 
termínu 13.-18.04.2019 Plná 
penzia plus / 19.04.-03.11. All 
Inclusive / 04.11.-27.12. Pol-
penzia plus

n Starostlivosť o deti od 
25.05.2019

n Animačný program od 
01.06.2019

n Na požiadanie na mieste: 
Babykit, bugina

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Hannover 96 futbalová škola 
pre chlapcov a dievčatá od 
6-14 rokov, pre deti od 6-14 
rokov, od pobytu na 7 nocí 
zdarma, vo vybraných 
termínoch (možnosť zmeny 
vyhradená)

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

Kód: ZAD17012

7 nocí/All Inclusive v rodinnej 
izbe standard (FZX6), bez 
dopravy 

na osobu už od ® 621
1 noc/Polpenzia Plus v dvojlôžk-
ovej izbe (DZX1), bez dopravy   

na osobu už od ® 54    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,6
Jedlá a nápoje 8,0
Izby 7,7
Zariadenie hotela 8,2

8,0
z10

Odporúčania 91%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci 
príslušného katalógu TUI.
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AMINESS GRAND AZUR HOTEL 4

Rodina Priamo na pláži Polpenzia Plus

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

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie, máj – sep-

tember
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
n Mini disco

Bazén

Príklad ubytovania dvojlôžková izba

Pláž

Orebic: Hotel leží v pokojnej 
časti na okraji mesta, ob- 
klopený píniami, palmami 
a cypruštekmi. Pláž je 
štrková, postupne sa zvažu-
júca s kryštálovo čistou 
vodou a vhodná pre rodiny. 
Malé centrum mesta je  
vzdialené ca. 800 m pozdĺž 
promenády pod píniami. 
Denne trajektové spojenia na 
ostrov Korčula. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov:  2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), nestrážené

n Počet izieb: 185
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba (DZX1), roz-
loha ca. 15m², klimatizácia, 
trezor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
fén

n Jednolôžková izba (EZX1), 
rozloha ca. 12m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, mini bar: za popla-
tok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, fén

n Rodinná izba pre 3 osoby 
(FZX1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 28m², kli-
matizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, 2 kúpeľne, fén, 
balkón

n Junior Suita pre 2-4 osoby 
(JSX1), rozloha ca. 30m², 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, fén

n Dvojlôžková izba pre 1-3 
osoby (DZX3), rozloha ca. 
25m², detská postieľka: bez 

poplatku, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia plus, Plná 
penzia plus

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2 

ŠPORT
Bez poplatku
n Futbal, futbalové ihrisko: 1, 
mini futbal, volejbal, plážový 
volejbal: 1 ihrisko

n Miestnosť na bicykle
Za poplatok
n Horské bicykle

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing, 
kitesurfing, jazda na vlne

n Kajak, vodné lyže, vodné bicy-
kle

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

INÉ
n Rodinná izba FZX1 pozostáva 
z 1 dvojlôžkovej a 1 jednolôž-
kovej izby prepojených  
dverami

VÝHODY
n Uvítací drink 

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

Kód: DBV38021

7 nocí/Polpenzia plus v dvojlôžk-
ovej izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 208
1 noc/Raňajky v DZZ1, bez 
dopravy  
na osobu už od ® 22    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,5
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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BLUESUN  
HOLIDAY VILLAGE AFRODITA 4

Rodina Priamo na pláži Vodné športy

V nádhernom prostredí a krásnej prírode si môžete vychutnať nerušenú rodinnú dovolenku. 
Veľmi pekný areál so zeleňou a bohatou ponukou aktivít počas pobytu pre veľkých aj malých.  
Tu je dovolenka zážitkom! 

PRE RODINY
n Detský bazén
n Detské menu
n Detský klub / mini klub
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
n Mini disco

Tucepi pláž

Príklad ubytovania  
Juniorsuites výhľadom na more 
Typ1

Tučepi: Budovy sú obklo- 
pené parkom s vôňou levan-
dule, šalvie a rozmarínu. 
Štrková pláž sa nachádza za 
pešou promenádou. 
Mestečko Tučepi je vzdialená 
ca. 350m. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Kaderníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: pes za 
poplatok

n Parkovisko (podľa dostup-
nosti), strážené

n Počet izieb: 153, viliek: 12, 
apartmánov: 2

n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre 1-2 
osoby s výhľadom na more 
(DZM1), rozloha ca. 18m², 2 

jedno-lôžka, detská postieľka: 
za poplatok, klimatizácia, tre-
zor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba pre 1-2 
osoby (DZX1), rozloha ca. 
18m², 2 jedno-lôžka, detská 
postieľka: za poplatok, klima-
tizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, fén, balkón alebo 
terasa

n Dvojlôžková izba pre 2-3 
osoby (DZX2), rozloha ca. 
25m², 2 jedno-lôžka, detská 
postieľka: za poplatok, klima-
tizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, fén, balkón alebo 
terasa

n Rodinná izba pre 4-5 osôb 
(FZX1), rozloha ca. 30m², 
mezonet, 2 jedno-lôžka, 1 
dvoj-lôžko, detská postieľka: 
za poplatok, klimatizácia, tre-
zor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 

fén, balkón alebo terasa
n Suita pre 2-4 osoby (SUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
39m², obývacia miestnosť, 2 
jedno-lôžka, detská postieľka: 
za poplatok, klimatizácia, tre-
zor, mini bar: za poplatok, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa

n Junior suita Typ1 s výhľadom 
na more (JSM1), rozloha ca. 
30m², 1 dvoj-lôžko, 2 rozťaho-
vacie pohovky, detská pos-
tieľka: za poplatok, klimatizá-
cia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n Pečivo, zákusky
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 3

ŠPORT
Bez poplatku

n Aerobik, aqua aerobik, aqua 
fitnes

Za poplatok
n Fitnes miestnosť
n Cyklistika

VODNÉ  ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok
n Windsurfing, kitesurfing, jazda 
na vlne

n Plachtenie
n Vodné lyže, vodné skútre, 
parasailing

WELLNESS
n Sauny: 1 
Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

INÉ
n Obedy sú podávané v hoteli 
Bluesun Hotel Alga

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

Kód: SPU34021

7 nocí/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX2), bez dopravy

na osobu už od ® 577
1 noc/Raňajky v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 33    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,5
Jedlá a nápoje 7,9
Izby 8,2
Zariadenie hotela 8,2

8,3
z 10

Odporúčania 88%

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

Chorvátsko | Stredná Dalmácia | Tučepi
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MORENIA ALL INCLUSIVE RESORT e

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Moderný a zrenovovaný hotelový rezort ponúka okrem bohatých All Inclusive služieb aj početné 
doplnkové vybavenie pre perfektnú dovolenku: profesionálnu starostlivosť o deti, viaceré bazény 
a malý plávajúci aquapark pre zábavu vo vode. 

Activity Bazén

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

deti od 3 do 11 rokov, máj - 
september

n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
n Teenclub, od 12 do 17 rokov, 

máj – september
n Animácie pre mládež

Pláž

Hlavná reštaurácia

Hlavná reštaurácia

Podaca: Z pláže si vychut-
náte krásny výhľad na 
Makarskú riviéru a ostrovy 
Dalmácie. Krásny hotelový 
areál leží priamo na pláži. 
Makarska je vzdialená len ca. 
35km a letisko Split sa 
nachádza ca. 150km od 
hotela. 

HOTEL
n Posledná kompletná 
rekonštrukcia: 2018

n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Domáce zvieratá: nepovolené
n Parkovisko: neprestrešené
n Počet izieb: 183
n Národná kategória: 3 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba pre 1-3 
osoby (DZX1), rozloha ca. 
18m², 1 dvoj-lôžko 
(160x200cm), detská pos-

tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Comfort pre 
2-3 osoby (DZX2), rozloha ca. 
20m², 1 dvoj-lôžko 
(160x200cm), detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Standard 
s výhľadom na more pre 1-3 
osoby (DZM1), rozloha ca. 
18m², 1 dvoj-lôžko 
(160x200cm), detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, chladnička, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Rodinná suita pre 4-6 osôb 
s výhľadom na more (FZM1), 
rozloha ca. 40m², pozostáva 
z 2 dvojlôžkových izieb bez 
prepojovacích dverí, 2 jed-
no-lôžka (90x200cm), 1 dvoj-
lôžko (160x200cm), detská 
postieľka, klimatizácia, trezor, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná junior suita pre 2-4 

osoby s výhľadom na more 
(FZX3), rozloha ca. 29m², 
pozostáva z 2 izieb opticky 
predelených posuvnými dve-
rami, 1 dvojlôžko 
(160x200cm), 1 rozťahovací 
gauč, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná suita pre 4-6 osôb 
(FZX1), rozloha ca. 40m², 
pozostáva z 2 dvojlôžkových 
izieb bez prepojovacích dverí, 
2 jedno-lôžka (90x200cm), 1 
dvoj-lôžko (160x200cm), 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, WiFi, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých

INÉ
n Upozorňujeme, že výťah sa 
nachádza len v hlavnej 
budove. Vyššie poschodia 
v priľahlých budovách sú 
dostupné len schodmi

n Plávajúcim aquaparkom sa 
rozumie pontónový ostrovček 
pre vodnú zábavu na mori

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

Kód: SPU45001

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 439
1 noc/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZZ1), bez dopravy  

na osobu už od ® 65    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,2
z 10

Odporúčania 78%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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STEIGENBERGER AL DAU 
BEACH HOTEL 5

Priamo na pláži All Inclusive Wellness

Táto moderná luxusná oáza očarí najväčším bazénovým svetom v Hurgade (5000m3) a príjemnou 
záhradou. Excelentné služby a vysoká úroveň gastronómie nenechajú žiadne prianie nesplnené. 
Moderné Spa-centrum rozmazná telo aj dušu.  

Hotelová pláž
Príklad ubytovania Deluxe izba 
s výhľadom na more

Hurgada: Rezort leží priamo 
na peknej privátnej, ca. 
400m dlhej piesočnatej pláži, 
pri novej pešej promenáde. 
Areál tvorí rozľahlá záhrada 
(160.000m²). Centrum 
Sekalla je vzdialené ca. 5km, 
letisko Hurgada ca. 6km. 

HOTEL
n Skorý check-in
n Neskorý check-out, za popla-
tok

n Posledná kompletná 
rekonštrukcia: 2017

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Obchodíky, mini market, butik, 
klenotníctvo, kaderníctvo

n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 388, vilky: 2
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Deluxe izba s výhľadom na 
more (DZM1), rozloha ca. 
50m², klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón 
alebo terasa

n Rodinná izba s výhľadom na 
more (FZM1), rozloha ca. 
55m², klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

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

n Neskoré raňajky: denne 10:30 
– 12:00

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 7

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Nordic walking, aerobik, aqua 
aerobic, strečing, joga

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok: 
n Škola surfovania, indsurfing
n PADI/SSI potápačská škola
n Jazda na banáne

GOLF
n Golfové ihrisko: za poplatok

WELLNESS
n Fínska sauna, parná sauna, 
hamam

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Športové animácie: 
január-december

n Živá hudba/kapela

RODINY
n Detský bazén: vyhrievaný

n Starostlivosť o deti
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov, 
január-december

n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

VÝHODY
n Raz týždenne je jedna večera 
v jednej z á-la-carte reštaurá-
cií v cene

n V plážovej reštaurácií Tanga je 
každý deň obedový bufet 
alebo á-la-carte zahrnutý v All 
Inclusive

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

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

Kód: HRG11011

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

na osobu už od ® 994
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,1
z 10

Odporúčania 97%

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

Egypt | Hurgada  
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IBEROTEL MAKADI BEACH 5

Priamo na pláži All Inclusive

Veľmi obľúbený dovolenkový cieľ ponúka vysokú kvalitu služieb, krásnu palmovú záhradu ako  
aj príjemný bazénový svet s miestom na oddýchnutie sa – a to priamo na dlhej a najširšej  
pláži z Makadi rezortov. 

Bezénový svet Príklad ubytovania Dvojlôžková Typ1

Pláž

Makadi Bay: Priamo na krás-
nej, dlhej piesočnatej pláži 
zálivu Makadi s koralmi 
čiastočne pri vstupe do 
mora. Centrum Makadi je 
vzdialené pár minút pešo. Za 
poplatok kyvadlová doprava 
do Hurgady (ca. 25km). 
Letisko je vzdialené ca. 
30km.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Obchodíky, mini market,  
klenotníctvo

n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli, za popla-
tok

n Počet izieb: 313
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Typ1 (DZX1), 
rozloha ca. 30m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, župan, 

fén, balkón alebo terasa
n Junior suita Typ1 (JSX1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
57m², klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, župan, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková izba s výhľadom 
na more Typ1 (DZM1), roz-
loha ca. 30m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, župan, 
fén, balkón alebo terasa

n Dvojlôžková izba Typ2 (DZX2), 
bočný výhľad na more, roz-
loha ca. 30m², klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, župan, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

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

n Neskoré raňajky: denne 10:30 
– 12:00

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobik, aqua fitnes, joga

VODNÉ ŠPORTY
Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing, 
kitesurfing

n Potápanie, PADI potápačská 
škola

n Parasailing, jazda na banáne

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

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

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov, 
január-december

n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Animácie pre mládež

VÝHODY
n Patrí k „Madinat Makadi 
Resort“ (výhody ako napr. 
Dine Around za prípratok, 
voľný vstup do Makadi Water 
World a iné)

 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: HRG13010

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

na osobu už od ® 942
    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,6
Jedlá a nápoje 9,0
Izby 8,7
Zariadenie hotela 9,2

9,3
z 10

Odporúčania 97%

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

Makadi Bay | Hurgada | Egypt 
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SOFITEL DUBAI THE PALM  
RESORT AND SPA t

Priamo na pláži Wellness Fitnes

Rezort, ktorý leží na „Palme“ na 500m dlhej privátnej pláži vyžaruje autentickú ostrovnú  
atmosféru. Hostia sa môžu vydať na kulinárske svetové turné v 8 rozličných reštauráciách  
v štýlovom a pokojnom prostredí.      

Bazén

Laguna - plážová lounge

Príklad ubytovania Luxury izba 
s výhľadom na more

Moana - Seafood Reštaurácia

Dubaj, The Palm: Už poloha 
nabáda k oddychu. Rezort 
nájdete vo východnej časti 
na vonkajšom kruhu okolo 
umelého ostrova Palm 
Jumeirah a nachádza sa 
v susedstve hotela Atlantis 
The Palm, len 1,6km od vod-
ného parku. V rezorte si 
vychutnáte aj fantastický 
výhľad na panorámu Dubaja. 
Nízke budovy a vilky ponú-
kajú oddych v polynézskej 
tradícií. Dĺžka transferu 
z letiska cca. 60 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 360, počet víl: 4, 
apartmány: 182

n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Luxury izba s výhľadom na 
more (DZM1), rozloha ca. 
44m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Luxury izba s výhľadom na 
ostrov (DZX2), rozloha ca. 
44m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Junior suite (JSX1), rozloha 
ca. 60m², klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Dvojlôžková izba Classic 
(DZX1), rozloha ca. 44m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón

n Beach suite (SUX1), prvá rada 
na pláži, rozloha ca. 85m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Prestige suite (SUX3), rozloha 
ca. 85m², klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón

n Apartmán s jednou spálňou 
(APX1), rozloha ca. 75m², kli-
matizácia, kuchynka, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Apartmán s jednou spálňou 
a výhľadom na more (APM1), 

rozloha ca. 75m², klimatizácia, 
kuchynka, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Apartmán s dvomi spálňami 
(APX2), rozloha ca. 135m², kli-
matizácia, kuchynka, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie aj iných 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedom a veče-
rou, Plná penzia

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 4

ŠPORT
Bez poplatku:
n Fitnes centrum
n Plážový volejbal, stolný tenis
Za poplatok
n Aerobic, Tae Bo, joga, 
ZUMBA®

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok: 
n Windsurfing 
n Plachtenie

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

RODINY
n Detský bazén

VÝHODY
n Minerálna voda na izbe, bez-
platne, denne dopĺňaná

n Bezplatná kyvadlová doprava 
do vybraných nákupných cen-
tier v Dubaji

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

Kód: DXB20148

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

na osobu už od ® 1168
1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej izbe 
(DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 136    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

8,8
z 10

Odporúčania 89%

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

Orient | Spojené Arabské Emiráty | Dubaj – The Palm
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ONE&ONLY ROYAL MIRAGE -  
ARABIAN COURT 51

Priamo na pláži Wellness

Tento palác sa nachádza priamo v nádhernej záhrade a láka hostí, ktorí hľadajú oddych.  
Stredobodom pozornosti je aby sa hostia cítili dobre: obsluhuje ich pozorný personál, majú tu 
súkromie a príjemne zariadené interiérové priestory. 

Arabian Court Bazén

Príklad ubytovania Arabian Court  
Deluxe izba

Dubaj, Jumeirah Beach: Fas-
cinujúca orientálna architek-
túra v harmónií s moderným 
dizajnom. Výnimočné 
reštaurácie, ktoré sú aj 
medzi miestnymi považované 
za módne. Orientálnu atmos-
féru a arabskú hudbu 
môžete zažiť v „The Rooftop 
Terrace“. A keď na pláž 
Jumeirah padne noc, Ara-
bian Court sa premení na 
arabský rozprávkový hrad 
modernej doby. Dĺžka trans-
feru z letiska ca. 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada 
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Obchodíky, butik, klenotníctvo, 
kaderníctvo

n Lekárska služba
n Amfiteáter
n WiFi: v spoločných priestoroch, 
na recepcii, v lobby, v bare 
a pri bazéne

n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 172
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Arabian Court Deluxe izba 
(DZX1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 50m², kli-
matizácia, trezor, trezor, mini 
bar: za poplatok, WiFi, room-
service: za poplatok, denná 
tlač, župan, papuče, fén, 
balkón alebo terasa

n Arabian Court Executive Suita 
s jednou spálňou (SUX1), 
čiastočný výhľad na more, 
rozloha ca. 125m², pozostáva 
z 2 izieb, opticky predelených 
posuvnými dverami, klimatizá-
cia, trezor, trezor, nespresso 
kávovar, mini bar: za poplatok, 
WiFi, stanica na iPod, room-
service: za poplatok, denná 
tlač, župan, papuče, fén, 
balkón alebo terasa

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

ŠPORT
n Silový tréning, stacionárne 
bicykle

n Minifutbal, plážový volejbal, 
minigolf, stolný tenis

n Tenis, tenisové kurty: 3
n Fitnes  centrum

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Paddleboard
Za poplatok
n Škola surfovania, windsurfing
n Škola plachtenia, plachtenie
n Kajaky, vodné lyže, vodné 
skútre, jazda na banáne

WELLNESS
n Parná sauna, Hamam, oddy-
chová miestnosť

Za poplatok

n Wellness centrum / Spa 
n Masáže

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá kapela/hudba

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

Kód: DXB18361

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

na osobu už od ® 1524
1 noc/Polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 220    
    

Eauzone
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ATLANTIS THE PALM 5

Rodina Priamo na pláži Tobogany

Tento výnimočný hotel na „Palme“ zaujme kulinárskou rozmanitosťou v 23 rozličných reštauráciách, 
baroch a lounge. Architektonicky majstrovské dielo s vynikajúcou polohou ohromí svojich hostí. 
Ponuka voľnočasových aktivít je obzvlášť zameraná na rodiny.     

PRE RODINY
n Detský bazén 
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Vypožičanie detského kočíka
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 12 rokov
n Detská miestnosť na hranie
n Teenclub od 13 do 18 rokov
n Animácie pre mládež

Dubaj, The Palm: Hotel leží 
na korune umelého pal-
mového ostrova Jumeirah, 
priamo na 1,4km dlhej pie-
sočnatej pláži. Na jednej 
strane hľadíte na Arabský 
záliv, na druhej máte pal-
mový ostrov. „Monorail“ 
spája rezort s pevninou. 
Dĺžka transferu z letiska: ca. 
25 minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 3
n Vyhrievaný bazén
n Aquapark „Aquaventure“ 
n Plážové uteráky 
n Mini market, butik, klenot- 
níctvo, kaderníctvo

n Diskotéka / nočný klub 
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge, batožinový 
servis

n Počet izieb: 1539
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 45 - 47m², 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, župan, fén, fran-
cúzsky balkón

n Palm Beach Deluxe izba 
(DZX2), rozloha ca. 45 - 
47m², klimatizácia, trezor, mini 
bar: za poplatok, WiFi, room-
service: za poplatok, župan, 
fén, balkón alebo terasa

n Ocean Deluxe izba (DZM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
45 - 47m², klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, 
župan, fén, francúzsky balkón

n Suita s jednou spálňou „Ter-
race Club“ (SUX1), výhľad na 
more, rozloha ca. 94m², 
oddelená obývacia izba, klima-
tizácia, trezor, mini bar: za 
poplatok, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, fén, balkón, 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Bez stravy, Raňajky, Polpenzia
n Zákusky, pečivo, zmrzlina
n Počet reštaurácií: 10
n Počet barov: 5
n Kaviareň „Poseidon Cafe“
n Bar „Barazura Cocktail Bar“

ŠPORT
n Stacionárne bicykle
n Tenis: tenisové kurty: 3
Bez poplatku: 
n Fitnes centrum
n Plážový futbal, plážový volej-
bal, bedminton

Za poplatok
n Osobný tréning, joga

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok: 
n PADI potápačská škola

WELLNESS
Bez poplatku
n Wellness centrum / Spa: od 
16 rokov

Za poplatok
n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Živá kapela/hudba

VÝHODY
n Denne dopĺňaná minerálna 
voda na izbe

n Bezplatný vstup do akvária 
„The Lost Chambers“ a aqua-
parku „Aquaventure Water-
park“

n Jednorazový bezplatný vstup 
do detského klubu Atlantis 
Kids (3-12rokov) od 14:00-
17:00

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

Kód: DXB20005

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

na osobu už od ® 2466
1 noc/polpenzia v dvojlôžkovej 
izbe (DZX4), bez dopravy

na osobu už od ® 260    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,7
z 10

Odporúčania 92%

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

Príklad ubytovania Palm Beach 
Deluxe izba

Kaleidoscope
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SAADIYAT ROTANA RESORT 5

Priamo na pláži

Saadiyat Island – „Ostrov šťastia“ je bohatší o nový hotelový skvost. Priamo v dych berúcej kulise 
terasovitej záhrady, pláže s bielym pieskom a slnkom odrážajúcim sa od vody v bazénoch, sa hrdo 
prezentuje nový výstavný hotel siete Rotana. 

Príklad ubytovania Club Rotana Suite

Saadiyat Island: V súlade 
s veľkými kultúrnymi ambí- 
ciami ostrova Saadiyat, ktorý 
sa nachádza približne 500m 
východne od Abu Dhabi, sa 
luxusný hotelový priemysel 
prezentuje nádhernými 
novými konceptmi. Deväť 
kilometrov najjemnejšej pie-
sočnatej pláže tvorí perfekt- 
nú optickú kulisu k tomuto 
hotelu, ktorého hostia sú 
obklopení vrúcnou a pria-
teľskou atmosférou. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 40 
minút.

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Kaderníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 327, viliek: 13
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Classic 
(DZX1), rozloha ca. 40m², kli-
matizácia, trezor: za poplatok, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, hlavová sprcha, fén, 
balkón 

n Premium izba s výhľadom na 
more (DZM1), rozloha ca. 
40m², klimatizácia, trezor: za 
poplatok, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 
poplatok, WiFi, hlavová sprcha, 
fén, balkón 

n Rodinná izba (FZX1), rozloha 
ca. 80m², pozostáva z 2 izieb 
prepojených dverami, klima-
tizácia, trezor: za poplatok, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi, hlavová sprcha, fén, 
balkón 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť 

výberu medzi obedom a veče-
rou, Plná penzia

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Aerobic, Bodywork, spaľovanie 
tukov, silový tréning, strečing, 
joga

n Tenis: tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Mini golf

WELLNESS
n Hamam
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa : od 
12 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

RODINY
n Služby opatrovania detí
n Teenclub od 13 do 16 rokov

VÝHODY
n Denne jedny medzinárodné 
noviny na izbu

 

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

Kód: AUH14005

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

na osobu už od ® 1149
1 noc/Raňajky v dvojlôžkovej izbe 
(DZX1), bez dopravy

na osobu už od ® 128
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RIXOS BAB  
AL BAHR 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Hotel, ktorý ako prvý rezort v Spojených Arabských Emirátoch zaviedol 
All Inclusive. Koncept je zameraný na veľkých aj malých – bohatou  
ponukou športu a zábavy. Tu sa môžu hostia vydať na kulinársku cestu 
svetom! 

Príklad ubytovania Premium izba s výhľadom na more/ 
bazén

Fish Bone

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

Kód: RKT15007

Ras Al Khaimah: Tento 
komfortný hotel obľúbenej 
siete Rixos sa nachádza  
priamo pri mori, s vlastnou 
privátnou piesočnatou 
plážou. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 60 minút

HOTEL
n Počet bazénov: 4
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 650
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX1), výhľad na záhradu, 
rozloha ca. 35 m², klimatizá-
cia, WiFi,  fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 5

n Kaviareň „BN Cafe“

ŠPORT
n Fitnes centrum

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa: od 21 
rokov

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

n Teenclub od 10 do 17 rokov

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

na osobu už od ® 1327

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 7,7
z 10

Odporúčania 76%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Orient | Spojené Arabské Emiráty | Ras Al Khaimah

HILTON AL HAMRA BEACH 
AND GOLF RESORT 5

Rodina Priamo na pláži

Impozantná architektúra v štýle arabskej pevnosti a výnimočne  
pokojná atmosféra sú hlavnými poznávacími bodmi tohto luxusného 
rezortu. Hostia si vychutnajú nádhernú hotelovú pláž, kulisu hotela  
dotvára pohorie Hajar.

Príklad ubytovania Izba s výhľadom do záhrady

Vonkajší bazén

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

Kód: RKT15010

Ras Al Khaimah: Hotel leží 
priamo pri hotelovej dlhej 
pláži s jemným pieskom. 
Mesto Ras Al Khaimah je 
vzdialené 15 min jazdy, 
Dubaj cca. 45 min. Nákupné 
centrum nájdete ca. 1km od 
hotela. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 50 minút

HOTEL
n Počet bazénov: 2
n WiFi: v otvorených priestran- 
stvách, v lobby, v bare a pri 
bazéne

n Počet izieb: 265
n Národná kategória: 5 hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba výhľad 
záhrada (DZX1), rozloha ca. 
48m², klimatizácia, WiFi za 
poplatok, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia

n All Inclusive: plná penzia, nealko-
holické a vybrané národné alko-
holické nápoje

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

RODINY
n Detský bazén
n Detský klub / mini klub, pre deti 
od 6 do 12 rokov 

VÝHODY
n Bezplatná kyvadlová doprava so 
City Center Mall vo vybraných 
časoch 

n Špeciálne ponuky pre mlado-
manželov

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

na osobu už od ® 813
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KURAMATHI ISLAND RESORT 4

Rodina Priamo na pláži 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.

PRE RODINY
n Detský bazén „Childrens 

Pool“
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 3 do 12 rokov
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

Príklad ubytovania Vilka s bazénom Sand Bar

Príklad ubytovania  
Plážová vilka s jacuzzi

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 pos-
tupne sa zvažujúcimi plážami 
obídete pešo za cca. 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 priestran- 
stvách, recepcii a v lobby

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 360
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Vodná vilka s jacuzzi (BUM2), 

výhľad na more, rozloha ca. 
90m², klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s vírivkou

n Vodná vilka s bazénom 
(BUM4), výhľad na more, roz-
loha ca. 142m², klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa so sprchou a 
s privátnym bazénom

n Plážová vila (BUX1), rozloha 
ca. 70 m², klimatizácia, WiFi, 
fén, terasa

n Deluxe plážová vila s jacuzzi 
(BUX5), rozloha ca. 95m², kli-
matizácia, WiFi, fén, terasa 
s vírivkou

n Plážový dom s 2 spálňami 
(BUX7), bočný výhľad na 
more, rozloha ca. 205m², 
mezonet, klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón, terasa

n Záhradná vilka (DZX1), rozloha 
ca. 45m², klimatizácia, WiFi, 
fén, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Plná penzia

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

n Počet reštaurácií: 12
n 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 
n Masáže 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá hudba/kapela

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov a k výročiam sva-
dieb v termínoch medzi 
01.11.2018-31.10.2019

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

Kód: MLE50020

7 nocí/Plná penzia v záhradnej 
vilke (DZX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1652
1 noc/Plná penzia v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 86    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,7
Jedlá a nápoje 9,3
Izby 9,0
Zariadenie hotela 9,4

9,4
z 10

Odporúčania 97%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.

Rasdhoo Atol | Maldivy | Indický oceán  

Viac informácií k oceneniam náj-
dete v hlavných katalógoch TUI.
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ROBINSON CLUB NOONU  
All Inclusive Wellness Potápanie

Či bosými nohami v piesku, v krásnom bare so západom slnka na myse, pokojne v reštaurácii 
Teppanyaki na koloch nad vodou alebo na jednej z potápačských výprav okolo nádherného 
Noonu atollu. S ROBINSON môžete skúsiť Maledivy naplno. 

Príklad ubytovania Dvojlôžková izba 
s výhľadom na more Superior

TU NA VÁS ČAKÁ:
   

n Prémiová klubová dovolenka
n Široká ponuka športu a akti-
vity WellFit®

n Kvalitná a inšpirujúca  
gastronómia

n Prvotriedna zábava s shows, 
párty, živou hudbou, poduja-
tiami a mnohým ďalším

Noonu Atoll: Klub leží na 
ostrove Orivaru Noonu Atoll, 
ca. 200km severne od letiska 
Male. Transfer z Male je 
zabezpečený hydroplánom 
ca. 45 min alebo vnútroštát-
nym letom na Ifuru ca. 
35min a následne 45min 
rýchloloďou. Koralový útes je 
vzdialený ca 150m od 
ostrova. 

HOTEL
n Veľkosť pozemku: 130 000m²
n Počet izieb: 150
n Obytné bloky: 11 blokov po 2 
poschodia, zvyšok samostatné 
vilky

n Recepcia: 24h denne
n WiFi: bez poplatku
n Záhrada
n Počet bazénov: 1
n Obchod ROBIN STORE
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba s výhľadom 

na more (DZM2), rozloha ca. 
89m², vaňa, sprcha, WC, von-
kajšia sprcha, klimatizácia, fén, 
terasa, chladnička

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All Inclusive made by ROBIN-
SON

n Pestré bufetové stoly k raňaj-
kám, obedom a večeriam, 
vrátane WellFood®

n Kávové špeciality k raňajkám, 
v baroch všetky nápoje 
(okrem vybraných druhov 
vína, sektu, destilátov a iných 
špecialít), v bufetovej časti 
nealkoholické nápoje, pivo, 
stolové víno, filtrovaná káva a 
čaj

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 2 

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes štúdio (od 16 rokov)
n Skupinové fitnes a Body&Mind 

kurzy, joga
n Plážový volejbal, futbal, vodné 
pólo, bedminton 

VODNÉ ŠPORTY
Za poplatok
n Šnorchlovanie: vypožičanie 
výbavy

n Potápanie: vypožičanie výbavy, 
vybrané kurzy, presun loďou, 
ponory so zmesou nitrox

n Plachtenie a Windsurfing: 
požičanie vybavenia po pred-
ložení potvrdenia a kurzu

n Paddleboarding: požičanie 
výbavy

n Kitesurfing: požičanie výbavy
n Vodné skútre, vodné lyže

WELLNESS
n WellFit®-Spa so saunami (od 
16 rokov)

Za poplatok 
n Masáže a skrášľovacie proce-
dúry 

ZÁBAVA
n Zábava v bare a tancovanie

n Drink pri západe slnka
n Párty, živé vystúpenia
n Taste JAM® (na typ street-
food)

RODINY
n ROBY CLUB (CLAS-
SIC)®/R.O.B.Y.®: podľa  
rozvrhu program pre podľa 
veku rozdelené deti od 3 do 
17 rokov, len cez školské 
prázdniny 

n ROBS®: podľa rozvrhu pro-
gram pre mládež od 13 do 17 
rokov, cez školské prázdniny

n Babyset v cene (obmedzené 
množstvo)

Za poplatok
n Stráženie detí

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Transfer hydroplánom

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

Kód: MLE11011

7 nocí/All Inclusive made by 
ROBINSON v dvojlôžkovej izbe 
(DZM2), odlet z Viedne

na osobu už od ® 2498
1 noc/All Inclusive v DZE1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 179    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,3
Jedlá a nápoje 9,4
Izby 9,6
Zariadenie hotela 9,6

9,0
z 10

Odporúčania 90%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.
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SUN ISLAND RESORT  
AND SPA 4

Priamo na pláži Potápanie Vodné športy

Sun Island sa radí medzi najväčšie ostrovy zo súostrovia Maledivy a má 
obzvlášť bohatú ponuku športu a zábavy. Biele nádherné pláže ako 
práškový cukor a tyrkysové lagúny okolo ostrova sú naozaj rajom na 
zemi.       

Pláž

Príklad ubytovania Bungalov na vode

Bazén

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

Kód: MLE60063

Ari-Atoll: Rezort leží v atole 
Ari na ostrove Sun Island, 
jednom z najväčších ostrovov 
na Maledivách. Dĺžka ostrova 
ca. 1,6 km, šírka ca. 440 m. 
Dĺžka transferu z letiska: 
vnútroštátnym letom na 
Maamigili a potom 
rýchloloďou ca. 35min. 

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n WiFi: v otvorených priestran- 
stvách, na recepcii, v lobby a 
bare

n Počet izieb: 426
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Bungalov na vode (BUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
32m², WiFi za poplatok, fén, 
terasa 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 2 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

n Vodné lyže

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

7 nocí/Plná penzia v plážovom 
bungalove (BUX1), odlet z 
Viedne

na osobu už od ® 1638

ROYAL ISLAND  
RESORT & SPA r

Priamo na pláži Vodné športy

Tento ostrov je ideálnym útočiskom pre tých, ktorí hľadajú pokoj. Na 
svoje si však prídu aj milovníci vodných športov. A výnimočné SPA, 
s mnohými wellness procedúrami, robí základ pre perfektnú dovolenku. 

Príklad ubytovania Bungalow Best Price Typ1

Pláž

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

Kód: MLE80040

Baa Atol: Na pozvoľne sa 
zvažujúcej piesočnatej pláži 
v blízkosti mnohých miest 
pre potápanie. Modrá, priez-
račná lagúna, pestrý koralový 
útes a bohatý palmový les 
vytvárajú ideálne podmienky 
pre oddychovú aj športovú 
dovolenku.

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n WiFi: na recepcii a v lobby
n Počet izieb: 150
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Plážová vilka (BUX1), rozloha 
ca. 32m², klimatizácia, WiFi za 
poplatok, fén, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, Plná penzia
n All Inclusive : plná penzia, 
nealkoholické a vybrané 

národné alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 2

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran
n Vodné lyže

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

7 nocí/Plná penzia v záhradnej 
vilke (BUX2), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1712

Južný-Ari atol | Maldivy | Indický oceán
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OLHUVELI BEACH & SPA RESORT 4

Priamo na pláži Wellness Potápanie

Táto perla v Indickom oceáne je tou správnou voľbou pre páry obľubujúce vodné športy.  
Milovníci slnenia sa, ktorí si svoje prázdniny chcú vychutnať, tu nájdu pokoj. Nechajte pookriať 
svoju dušu.        

Sunset Reštaurácia

Príklad ubytovania Vodná vilka 
s jacuzzi

Príklad ubytovania Vodná vilka 
Deluxe

Južný Male Atol: Nachádza 
sa južne od Male. Biela, poz-
voľne sa zvažujúca pie-
sočnatá pláž a priezračná 
voda obklopujú ostrov 
s tropickou vegetáciou. 
Potápači a milovníci vodných 
športov tu majú bohaté 
možnosti. Koralový útes dos-
tupný pohodlne po mostíku, 
vo vzdialenosti ca 100m. 
Dĺžka ostrova: ca 826m, šírka 
ca 115m. Vonkajší útes ca. 
400m. Dĺžka transferu 
z letiska: ca. 45 minút 
rýchloloďou. 

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 225
n Národná kategória: 4,5 hviez-
dičky 

UBYTOVANIE
n Vodná vilka s jacuzzi (BUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
82m², klimatizácia, trezor, mini 
bar: za poplatok, WiFi, room-
service: za poplatok, župan, 
fén, terasa s vírivkou 

n Plážová vilka (BUX1), výhľad 
na more, rozloha ca. 84m², 
klimatizácia, trezor, mini bar: 
za poplatok, WiFi, roomservice: 
za poplatok, župan, fén, terasa

n Deluxe izba (DZX1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
50m², klimatizácia, trezor, mini 
bar: za poplatok, WiFi, room-
service: za poplatok, župan, 
fén, balkón alebo terasa 

n Plážová Grand Beach Villa s 
bazénom (BUX2), výhľad na 
more, rozloha ca. 80m², obý-
vacia izba, klimatizácia, trezor, 
mini bar: za poplatok, WiFi, 
roomservice: za poplatok, 
župan, fén, terasa s privátnym 
bazénom

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Tenisové kurty: 1

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Kitesurfing
n Katamaran
n Potápanie
Za poplatok
n Windsurfing
· PADI/SSI potápačská škola
n Vodné lyže

WELLNESS
n Sauna s aromatickými olejmi, 
parná sauna

Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže: klasické, športové, 

reflexné chodidiel, čokoládové
n Kúpeľné procedúry
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry: Anti-Aging, peeling, 
ošetrenie tváre, manikúra

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá hudba/kapela

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Detský klub / mini klub pre 
deti od 3 do 14 rokov

n Detské ihrisko

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

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

Kód: MLE30070

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

na osobu už od ® 2123
1 noc/All Inclusive v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 153    
    

Indický oceán | Maldivy | Južný Male atol
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LILY BEACH RESORT & SPA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

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

Aqua Bar

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

deti od 3 do 12 rokov
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko

Príklad ubytovania Plážová vila

Pláž

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

HOTEL
n Vyhradená časť iba pre  
dospelých

n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n Butik, klenotníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 125
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Deluxe vila na vode (BUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
126m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
vonkajšia sprcha, stropná 
sprcha, župan, fén, balkón 
alebo terasa s privátnym 
bazénom

n Deluxe vila na vode (BUM3), 
výhľad na more, rozloha ca. 
126m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Lagoon villa (BUM2), výhľad 
na more, rozloha ca. 90m², 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, mini bar, WiFi, 
roomservice: za poplatok, 
župan, fén, terasa 

n Plážová vila (BUX1), rozloha ca 
68m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župan, fén, terasa 

n Plážová rodinná vila (BUX2), 
rozloha ca 136m², pozostáva 
z 2 dvojlôžkových izieb prepo-
jených dverami, klimatizácia, 
trezor, mini bar, WiFi, room-
service: za poplatok, župan, 
fén, terasa 

n Suita na vode Sunset (SUM1), 
výhľad na more, obývacia 
miestnosť, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, služby butlera, fén

n Suita nad vodou Sunset 
Honeymoon (SUM2), výhľad 
na more, obývacia miestnosť, 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, mini bar, WiFi, 
roomservice, služby butlera, 
fén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Počet reštaurácií: 4
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes centrum

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Katamaran
n Kanoe, vodné bicykle
Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, vodné skútre

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže 

ZÁBAVA
n Shows
n Živá hudba/kapela

VÝHODY 
n Špeciálne výhody pre novo-
manželov

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

Kód: MLE60070

7 nocí/All Inclusive v plážovej vile 
(BUX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 3386
1 noc/All Inclusive v BUX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 368    
    

Južný Ari atol | Maldivy | Indický oceán
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LA PIROGUE - A SUN RESORT  
MAURITIUS r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tento veľmi obľúbený hotel je postavený v štýle bungalovov rozmiestnených po veľkom  
tropickom areáli. Je ideálnou adresou pre ležérnu plážovú dovolenku. Charakteristické sú 
zakrivené kupolové strechy na bungalovoch.

PRE RODINY
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 2 do 11 rokov
n Detské animácie, pre deti od 

2 do 11 rokov
n Detské ihrisko
n Teenclub, pre deti od 12 do 

17 rokov
n Animácie pre mládež

Príklad ubytovania Záhradný 
bungalov

Magenta Grill

Flic en Flac: Hotel leží na 
západnom pobreží, priamo na 
približne 1,5km dlhej pie-
sočnatej pláži. Letovisko Flic 
en Flac s nákupnými 
a zábavnými možnosťami je 
vzdialené ca. 10-15min pešo. 
Miesta Quatre Bornes a Black 
River vzdialené ca. 10-20km. 
Hlavné mesto Port Louis je 
vzdialené ca. 20km. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 1hodina. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 248
n Národná kategória: 4,5 hviezdičky 

UBYTOVANIE
n Záhradný bungalov (BUX1), 
rozloha ca. 25m², klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa

n Senior suite Pavilion (SUX1), 
rozloha ca. 78m², klimatizácia, 

WiFi, fén, terasa s privátnou 
záhradou

n Plážový bungalov (BUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
35m², klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa

n Záhradný rodinný bungalov 
(FZG1), rozloha ca. 50m², 
pozostáva z 2 dvojlôžkových 
izieb prepojených dverami, kli-
matizácia, WiFi, fén, terasa

n Záhradný bungalov premium 
(BUX4), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 25m², kli-
matizácia, WiFi, fén, terasa

n Plážový rodinný Deluxe Pavi-
lion (BUX5), výhľad na more, 
rozloha ca. 70m², pozostáva 
z 2 izieb prepojených dverami, 
klimatizácia, WiFi, fén, terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Tenisové kurty: 6
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok  
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Plachtenie
Za poplatok
n PADI potápačská škola

GOLF
n 18 jamiek

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

n Animácie pre dospelých

VÝHODY
n V cene green-fee na Ille aux 
Cerf Golf Club

n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov a na výročia svadieb  

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: MRU30050

7 nocí/Polpenzia v záhradnom 
bungalove (BUX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1814
1 noc/Polpenzia v BUX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 183    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,6
Jedlá a nápoje 9,2
Izby 9,3
Zariadenie hotela 9,6

9,6
z 10

Odporúčania 100%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci  
príslušného katalógu TUI.

Indický oceán | Maurícius | Flic en Flac
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LUX* LE MORNE 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

V  pôsobivej kulise hory Le Morne na jednej dlhej, piesočnatej pláži leží rezort, ktorý vyzýva  
k oddychovým prechádzkam. Rezort leží v pekne vysadenom parku so štyrmi bazénmi, jedným 
wellness a ponúka výber reštaurácií a barov.      

Príklad ubytovania Ocean Junior 
Suite

Pláž

Le Morne: Tento hotel 
chránený pred pasátovými 
vetrami má ideálnu polohu 
na pokojnej strane ostrova 
Maurícius. Nájdete ho na 
polostrove Le Morne Bra-
bant, ktorý patrí do zoznamu 
prírodných krás UNESCO. 
Dedinka La Gaulette s pár 
reštauráciami a obchodíkmi 
je vzdialená ca 7km. Hlavné 
mesto Port Louis je vzdia-
lené ca.35km. Odporúčaný je 
napríklad výlet do 
vnútrozemia do Black River 
George Nationalpark s fasci-
nujúcou flórou a faunou, od 
orchideí a antúrií až k maka-
kom, divokým prasiatkam 
a netopierom. Dĺžka trans-
feru z letiska: ca. 1h20min.  

HOTEL
n Slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky

n WiFi: v celom hoteli 
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 149
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior 
(DZM1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 42m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa 

n Junior suite (JSX1), výhľad na 
more, rozloha ca. 52m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa 

n Prestige junior suite (JSM1), 
prvá rada na pláži, výhľad na 
more, rozloha ca. 63m², kli-
matizácia, WiFi, fén, terasa 

n Romantic junior suite (JSM3), 
čiastočný výhľad na more, 
rozloha ca. 52m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa 

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Predĺžené raňajky
n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenis
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok
n Cyklistika: horské bicykle, 
sprevádzané výjazdy

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Plachtenie
Za poplatok
n Škola surfovania
n Katamaran
n PADI potápačská škola

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

ZÁBAVA
n Animácia a zábavný program
n Fitnes animácie
n Športové animácie
n Živá hudba/kapela

VÝHODY 
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: MRU60010

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

na osobu už od ® 2021
1 noc/Raňajky v DZM1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 145

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,3
z 10

Odporúčania 94%
Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.

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

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
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TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF 
RESORT & SPA t

Rodina Priamo na pláži Potápanie

Jedna z najlepších adries pre hostí na ostrove, kde sa dôraz kladie na perfektný servis.  
Beachcomber hotel Trou aux Biches Resort & Spa ponúka hosťom veľmi elegantné zariadenia  
a necháva zažiť kombináciu tradičného a moderného. 

Pláž

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

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie 
n Detské ihrisko
n Teenclub
n Animácie pre mládež

Príklad ubytovania Junior Suite

Bazénový svet

Trou aux Biches: Hotel leží 
na severozápadnom pobreží 
ostrova na ca. 2km dlhej pláži 
s bielym pieskom, ktorá patrí 
k najkrajším na ostrove. Živé 
mestečko Grand Baie so svo-
jimi obchodíkmi, reštauráci-
ami a nočným životom je  
taxíkom vzdialené ca. 10min. 
Do Port Louis je to ca. 20km. 
Dĺžka transferu z letiska ca. 
1hodina 20minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky 
n WiFi: na recepcii a v lobby 
n Počet izieb: 333
n Národná kategória: 5 hviezdičiek 

UBYTOVANIE
n Junior suite (JSX1), rozloha 
ca. 63m², klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón 

n Tropical junior suite (JSX1), 
rozloha ca. 70m², klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná suite (SUX3), rozloha 
ca. 94m², detská izba, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón alebo 
terasa

n Senior suite s bazénom 
(SUX2), prvá rada na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 
163m², obývacia izba, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón, 
terasa s bazénom

n Plážová suite s bazénom 
(SUX1), prvá rada na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 
102m², klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s bazénom

n Suite na pláži s bazénom 
(SUM1), prvá rada na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 
102m², klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa s bazénom

n Golf suite (JSX3), rozloha ca. 
70m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia, Plná penzia 
plus

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 2

ŠPORT
n Tenisové kurty: 6
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Joga
Za poplatok  
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Plachtenie
Za poplatok
n PADI potápačská škola

GOLF
n Golfové ihrisko: za poplatok

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

n Skrášľovacie procedúry /  
kozmetika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Živá hudba/kapela

VÝHODY
n Pre rezervácií pobytu od 
01.06.-27.08.2019 a 26.08.-
30.09.2018 s polpenziou: 1 
obed (bez nápojov)na osobu 
a noc

n Wedding party special: spo-
lucestujúce osoby k neveste 
a ženíchovi, v termíne od 
01.05.-30.09.2019 dostanú 
zvýhodnené ceny, ktoré ale 
nie sú kombinovateľné s inými 
zľavami. Nie je platné pre 
rodinné suity (SUX3)

n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov a na výročia svadieb  

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: MRU20015

7 nocí/Polpenzia v junior suite 
(JSX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1881
1 noc/Raňajky v JSX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 143    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,1
z 10

Odporúčania 93%

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

Indický oceán | Maurícius | Trou aux Biches
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CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES 5

Rodina Priamo na pláži Free WiFi

Rezort sa nachádza na dvoch fascinujúcich plážach s výhľadom na morský národný park Port 
Launay. Vyznačuje sa všestranným zameraním ponuky SPA na ploche ca 5000m2 a taktiež vlast-
nou lezeckou stenou a "zipline".

Bazén South Beach 2

Príklad ubytovania Hillside  
vila s jednou spálňou

Corossol

Port Launay: Na 
severozápadnom pobreží 
Mahé, leží v idylickom národ-
nom parku Port Launay 
Marine. Obe snehovo biele 
piesočnaté pláže ohraničené 
bujnou vegetáciou patria 
medzi najatraktívnejšie na 
ostrove. Hostia, ktorí sa 
ponoria do krištáľovo čistej 
vody zažijú bohatý pod-
morský svet. Srdcom rezortu 
je Spa, ktoré je postavené 
v harmónií s tropickou príro-
dou a otvára nové rozmery 
všedného dňa. Hlavné mesto 
Victoria je vzdialené ca. 30 
minút jazdy. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 7, otvorené 
sezónne

n Vírivka
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli 

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 266, viliek: 47
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Junior suita  (JSX1), čiastočný 
výhľad na more, rozloha ca. 
40m², kombinovaná obývacia 
izba so spálňou, klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Rodinná vila (2 spálne)  
(VIX1), rozloha ca. 109m², 
obývacia izba, klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa so sedením 
a ležadlami, privátnym bazé-
nom a záhradou

n Hillside vila (1 spálňa) (VIM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
82m², obývacia izba, klima-
tizácia, WiFi, fén, terasa so 
sedením a ležadlami, privát-
nym bazénom a záhradou

n Tropical garden izba (DZX1), 
rozloha ca. 34m², kombino-
vaná obývacia izba so spálňou, 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, Plná penzia
n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 4
Bez poplatku
n Fitnes centrum
Za poplatok
n Joga
n Cyklistika

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n Windsurfing
n Plachtenie
n PADI potápačská škola

WELLNESS
n Sauny: 2
Za poplatok

n Wellness centrum / Spa „U 
Spa“: od 16 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie procedúry /  
kozmetické centrum

ZÁBAVA
n Živá hudba /kapela

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov a na výročia svadieb 

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: SEZ32001

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

na osobu už od ® 2123
1 noc/Polpenzia v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 257    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,0
Jedlá a nápoje 9,5
Izby 9,1
Zariadenie hotela 9,3

9,4
z 10

Odporúčania 97%

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

Severná pláž

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 4 do 11 rokov január 
- december

n Detská miestnosť na hranie
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BERJAYA BEAU VALLON BAY  
RESORT & CASINO 3

Priamo na pláži Potápanie

Priestranný hotelov 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 Deluxe Chalet

Adults-only-Bazén

Beau Vallon: Hotel leží 
severozápadne od Mahé,  
priamo na jednej z najkrajších 
pláži v dlhom zálive Beau Val-
lon. Hlavné mesto Victoria je 
vzdialená cca 10 km. Viaceré 
reštaurácie sa nachádzajú 
v blízkosti hotela. Dĺžka trans-
feru z letiska: ca. 20 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky 
n Butik
n Kasíno
n WiFi: v celkom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 232
n Národná kategória: 3 hviezdičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), rozloha ca. 25m², 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 

poplatok, WiFi: za poplatok, 
roomservice: za poplatok, fén

n Rodinná izba Standard (FZX1), 
rozloha ca. 49m², pozostáva 
z 2 oddelených izieb prepoje-
ných dverami, detská pos-
tieľka, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi: za poplatok, roomservice: 
za poplatok, fén

n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX2), rozloha ca. 36m², 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 
poplatok, WiFi: za poplatok, 
roomservice: za poplatok, 
papuče, fén

n Dvojlôžková izba Deluxe Cha-
let (DZX3), rozloha ca. 47m², 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar: za 
poplatok, WiFi: za poplatok, 
roomservice: za poplatok, fén, 
balkón alebo terasa

n Rodinný Deluxe Chalet (FZX2), 
rozloha ca. 80m², pozostáva 
z 2 oddelených izieb prepoje-
ných dverami, detská pos-
tieľka, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar: za poplatok, 
WiFi: za poplatok, roomservice: 
za poplatok, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia, Polpenzia 
plus, Plná penzia

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
· Fitnes miestnosť 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
n Plachtenie
n Kanoe
Za poplatok
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, jetski, parasailing, 
jazda na banáne

WELLNESS
Za poplatok
n Masáže

ZÁBAVA
n Živá hudba /kapela 
 

RODINY
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detské ihrisko 

VÝHODY
n Deluxe Chalet (DZX3)/Deluxe 
Rodina Chalet (FZX2): mož-
nosť neskoršieho check out 
(podľa dostupnosti)

n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov a na výročia svadieb 

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

Kód: SEZ10030

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

na osobu už od ® 1318
1 noc/Raňajky v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 85    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

6,6
z 10

Odporúčania 69%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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LA GEMMA DELL `EST RESORT 5

Priamo na pláži All Inclusive Potápanie

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

Pláž

Pláž

Bazén

Príklad ubytovania 
vila s 2 spálňami Star of the East

Nungwi Peninsula: Rezort 
leží na severozápadnom 
pobreží Zanzibaru, v oblasti 
Nungwi, priamo na hotelovej 
pláži s prírodným belasým 
pieskom. Centrum letoviska 
je vzdialené ca. 2km. Dĺžka 
transferu z letiska je ca. 60 
minút. 

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 1
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 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZM1), výhľad na more, roz-
loha ca. 32m², detská pos-

tieľka, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, mini bar, 
WiFi, župan, fén, balkón alebo 
terasa

n Vila s jednou spálňou „Star of 
the East“ (VIX1), výhľad na 
more, rozloha ca. 125m², 
pozostáva z 2 izieb opticky 
predelených posuvnými dve-
rami, obývacia miestnosť, 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, kuchynský 
kút, súprava na prípravu kávy 
a čaju, mini bar, WiFi, room-
service, župan, fén, terasa

n Možnosť rezervácia ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 7
n Počet barov: 5

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

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Kanu, paddleboarding, vodné 
bicykle

Za poplatok: 
n Windsurfing
n Škola surfovania, plachtenia, 
katamaran

n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, wakeboard, jazda 
na banáne, rybolov  

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa
n Reflexná masáž nôh, thajská 
masáž

n Medicínske procedúry
n Skrášľovacie procedúry /  

kozmetika: peeling, ošetrenie 
tváre, manikúra

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Program pre dospelých
n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery
n Tématické večery
n Biliard

RODINY
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detské menu
n Detské animácie
n Animácie pre mládež

INÉ
n Villa Club (VIX3) 3-4 vilky 
zdieľajú jednu spoločnú 
lounge

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

Kód: ZNZ40012

7 nocí/All Inclusive v vila club 
(VIX3), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1629
1 noc/All Inclusive v VIX3, bez 
dopravy
na osobu už od ® 136

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,7
z 10

Odporúčania 91%

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

Zanzibar | Tanzánia  
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THE ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT r

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Priamo na jednej prekrásnej pláži s jemným pieskom ponúka rezort Royal Zanzibar Beach luxus 
a oddych. Dostatok priestoru v rozľahlom a pekne zariadenom areáli ponúka možnosť vychutnať 
si dych berúce západy slnka. 

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

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie

Príklad ubytovania Superior Deluxe izbaPláž

Nungwi Penisula: Rezort leží 
na severnom pobreží ostrova 
Zanzibar, priamo pri pláži 
v jej pokojnejšej časti. Hlavné 
mesto ostrova je vzdialené 
ca. 60km. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 60 minút.

HOTEL
n Miestne turistické poplatky 
a dane splatné na mieste

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli, za popla-
tok

n Práčovňa: za poplatok
n Počet izieb: 124
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba „Deluxe“ 
(DZX1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 78m², 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, súprava na prípravu 

kávy a čaju, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Dvojlôžková Ocean Suite 
(JSM1), výhľad na more, roz-
loha ca. 96m², detská pos-
tieľka, klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy 
a čaju, WiFi, fén, balkón alebo 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Neskoré raňajky
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 4

ŠPORT
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aqua fitnes, strečing
n Futbal, plážový futbal, plážový 
volejbal

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Za poplatok
n PADI potápačská škola

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

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

VÝHODY
n Wellness / Spa procedúra: 
masáž (masáž v dĺžke 60 
minút) na osobu a pobyt pre 
ubytovanie v kategórií izieb 
DZX1, DZX3 a JSM1, pobyt 
od 14 nocí, pri pobyte od 
01.11.2018-31.10.2019

n Špeciálne výhody pre novo-
manželov a k výročiam  
svadieb

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

Kód: ZNZ40015

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

na osobu už od ® 1701
1 noc/All Inclusive v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 112    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,1
z 10

Odporúčania 100%

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

Priamo na pláži Free WiFi Vodné športy

Rezort je zasadený do kopcovitej krajiny s flórou bohatou na plumérie, mahagónové stromy 
a kokosové palmy. Tradičný thajský šarm, pekne zasadený infinity bazén a privátna časť pláže 
garantujú oddychový a celkovo príjemný pobyt.  

Infinity bazén Príklad ubytovania Sea View Hill Villa

Mae Nam Beach: Na sever-
nom pobreží ostrova v blíz-
kosti pláže Mae Nam.  
Elegantný rezort leží 
v malebnom menšom zálive 
a je medzi palmami sotva 
viditeľný. Mierny svah vás 
zavedie na piesočnatú pláž 
Ban Tai, na ktorej ca. 200m 
časť s pozvoľným vstupom 
patrí hotelu. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 40 minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli, na recep-
cii, v lobby

n Počet izieb: 68
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Sea View Hill Villa (BUM1), 
výhľad na more, rozloha ca. 
62m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Sea View Villa (BUM2), výhľad 
na more, rozloha ca. 62m², 
klimatizácia, WiFi, fén, balkón

n Beachfront Villa (BUM3), 
výhľad na more, rozloha ca. 
62m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n One Bedroom Beach Front 
Villa (VIM1), prvý rad na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 
92m², pozostáva z 2 izieb 
prepojených dverami, klima-
tizácia, WiFi, fén, terasa so 
sprchou a privátnou záhradou

n One Bedroom Garden Villa 
(VIX1), rozloha ca. 92m², 
pozostáva z 2 izieb prepoje-
ných dverami, klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa a privátna 
záhrada

n One Bedroom Oceanfront 
Pool Residence (VIM2), výhľad 
na more, rozloha ca. 370m², 
klimatizácia, kuchynský kút, 
WiFi, fén, balkón, terasa s  
priamym prístupom do 
bazéna, privátny bazén

n Two Bedroom Oceanfront 
Pool Residence (VIM3), výhľad 

na more, rozloha ca. 400m², 
pozostáva z 2 izieb bez pre-
pojovacích dverí, klimatizácia, 
kuchynský kút, WiFi, fén, 
balkón, terasa s priamym 
vstupom do bazéna, privátny 
bazén

n Three Bedroom Oceanfront 
Pool Residence (VIM5), výhľad 
na more, rozloha ca. 450m², 
klimatizácia, kuchynský kút, 
WiFi, fén, balkón, terasa s  
priamym vstupom do bazéna, 
privátny bazén

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 1 

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
Bez poplatku 

n Fitnes miestnosť
n Cyklistika
Za poplatok:
n Joga

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing
Za poplatok
n Plachtenie, katamaran
n Potápanie

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 

INÉ
n Pri odlive je kúpanie možné 
len čiastočne. V mori sa 
čiastočne nachádzajú skaly, 
odporúčame topánky na 
kúpanie.

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

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

Kód: USM45310

7 nocí/Polpenzia v Sea View Hill 
Villa (BUM1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1827
1 noc/Raňajky v BUM1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 110    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,7
z 10

Odporúčania 100%

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

Príklad ubytovania Sea View Hill Villa

Belmond Napasai pláž
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KAMALA BEACH RESORT
(A SUNPRIME RESORT) 4

Priamo na pláži Free WiFi Vodné športy

Vychutnajte si bezstarostné dni pod tropickým slnkom – k tomu fantastický bazénový svet, ktorý 
je balzamom na dušu. Tento rezort je výnimočnou adresou pre všetkých, ktorí si cenia pokojnú 
a oddychovú atmosféru, ideálny dovolenkový cieľ pre páry.  

Kamala Beach

Lounge Bar

Príklad ubytovania Deluxe

Reštaurácia by the sea

Kamala Beach: Rezort leží 
priamo na dlhej pláži s jem-
ným pieskom Kamala. Rezort 
má veľa stálych hostí, ktorí 
si cenia pokoj a to, že si 
môžu vybrať medzi dobrou 
gastronómiou v areáli alebo 
sa prejsť do malého leto-
viska Kamala s barmi, krč-
mičkami a miestnymi reštau-
ráciami.  Dĺžka transferu 
z letiska ca. 40 minút. 

 HOTEL 
n   Minimálny vek: 15 rokov 
n   Záhrada 
n  Počet bazénov: 1 
n   Plážové uteráky 
n   Minimarket 
n   Lekárska služba 
n   WiFi: v celom hoteli 
n   Práčovňa: za poplatok 
n   Počet izieb: 353 
n   Národná kategória: 4 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE 
n   Deluxe na prízemí s terasou 
(DZX1), rozloha ca. 38m², kli-
matizácia, trezor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, kanvica, 
WiFi, roomservice: za poplatok, 
župan, papuče, fén, terasa so 
sedením 
n   Deluxe izba (DZX2), rozloha 
ca. 38m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy a čaju, 
kanvica, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, papuče, fén, 
balkón 
n   Grand Deluxe s výhľadom na 
bazén (DZX3), rozloha ca. 
44m², klimatizácia, trezor, 
súprava na prípravu kávy a čaju, 
kanvica, WiFi, roomservice: za 
poplatok, župan, papuče, fén, 
balkón 
n   Junior suite (JSX1), rozloha 
ca. 66-75m², klimatizácia, tre-
zor, súprava na prípravu kávy 
a čaju, kanvica, WiFi, roomser-
vice: za poplatok, župan, 
papuče, fén, balkón

n   Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE 
n   Raňajky, Polpenzia: možnosť 
výberu medzi obedmi 
a večerami 
n   All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané lokálne 
alkoholické nápoje 
n   Počet reštaurácií: 2 
n   Počet barov: 4 

ŠPORT 
n   Fitnes miestnosť 
n   Aqua fitnes, step aerobic, joga 
n   Stolný tenis

VODNÉ ŠPORTY 
n   V závislosti od počasia 
a sezóny 
Za poplatok  
n   Windsurfing 
n   PADI potápačská škola 
n   Kanoe, kajaky, vodné lyže, 
vodné skútre, jazda na banáne

WELLNESS 
Za poplatok 
n   Masáže

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

VÝHODY 
n   Od pobytu na 10 dní jeden 
koktailový seminár v cene

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

Kód: HKT34005

7 nocí/Raňajky v deluxe izbe 
(DZX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 939
1 noc/Raňajky v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 26    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,2
Jedlá a nápoje 8,7
Izby 8,1
Zariadenie hotela 8,6

8,7
z 10

Odporúčania 89%

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

Thajsko | Phuket | Kamala
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MIA RESORT MUI NE 4

Priamo na pláži Štýl

Tento malý, exkluzívny butik-rezort je oázou pokoja a oddychu.  
Vychutnajte si polohu priamo na pláži s krásnym výhľadom na  
nekonečné more a kreatívnu vietnamskú a západnú kuchyňu.  

Pláž

Príklad ubytovania Superior 
bungalov s výhľadom do záhrady

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

Kód: SGN20012

Phan Thiet: Rezort leží cen-
trálne v oblasti Mui Ne pria- 
mo na pláži, v provincii Binh 
Thuan. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 240 minút. 

HOTEL
n Plážové uteráky
n WiFi: v otvorených priestranstvách
n Počet izieb: 31, bungalovov: 16
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Sapa House s výhľadom do 
záhrady (DZX1), rozloha ca. 
29m², klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, súprava na 
prípravu kávy a čaju, kanvica 
na vodu, mini bar: za poplatok 
v hotovosti, WiFi, roomservice: 
za poplatok v hotovosti, 
župan, fén, balkón

n Superior bungalov s výhľadom 
do záhrady (DZX1), rozloha 
ca. 43m², detská postieľka: za 
poplatok, klimatizácia, stropný 
ventilátor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, kanvica na vodu, 

mini bar, WiFi, vonkajšia sprcha, 
župan, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 1 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

Za poplatok 
n Kitesurfing

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže

VÝHODY
n Vianočná/Silvestrovská večera

7 nocí/Raňajky v Sapa House 
izbe (DZX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1297

AMARYLLIS RESORT 4

Priamo na pláži Free WiFi

Očarujúci rezort nájdete zasadený do exotickej záhrady. Hotel ponúka 
veľa rozmanitosti vďaka rôznym aktivitám v areáli a okolí. 

Príklad ubytovania Deluxe izba s výhľadom do záhrady

Pláž

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

Kód: SGN20031

Phan Thiet: V jednom zálive, 
priamo na pokojnej pláži Mui 
Ne s jemným pieskom. Ses-
terský hotel Phu Hai Resort 
leží hneď vedľa. Miestne reš-
taurácie a menšie obchodíky 
sú vzdialené približne 5km. 
Letovisko Phan Thiet vzdia-
lené ca. 5 minút jazdy. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 300 
minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 80
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Deluxe izba Beach Front 
(DZM1), prvá rada na pláži, 
výhľad na more, rozloha ca. 
32m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Deluxe izba s výhľadom do 

záhrady (DZX1), rozloha ca. 
32m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia, Plná penzia
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 2 

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Cyklistika: sprevádzané výjazdy

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

VÝHODY  
n Privítací drink

7 nocí/Raňajky v superior izbe 
(DZX3), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1144

Phan Thiet | Vietnam
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MELIA BALI 5

Priamo na pláži All Inclusive Wellness

Ľahnite si na pláž a hľaďte do diaľky. Nechajte sa rozmaznávať v luxusnom Spa centre alebo len 
oddychujte pri rozľahlom bazéne v tropickej záhrade. Vychutnajte si fantastické jedlo a určite 
oceníte aj príjemne zariadené izby. 

Príklad ubytovania 
Premium izba s výhľadom do záhrady

Sateria

Nusa Dua: Hotel leží priamo 
na piesočnatej pláži Nusa 
Dua (kúpanie je možné iba 
počas prílivu) uprostred 
rozľahlej tropickej záhrady, 
pár minút pešo od nákup-
ného centra „Bali Collection“. 
Dĺžka transferu z letiska ca. 
40 minút

HOTEL
n Záhrada  
n Počet bazénov: 3
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 484, víl: 10
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Melia Guest 
(DZX3), rozloha ca. 42m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Premium izba s výhľadom do 
záhrady (DZX4), rozloha ca. 
42m², klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón

n Rodinná izba (DZX5), rozloha 
ca. 62m², detská izba, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón 

n Záhradná vila (VIX1), rozloha 
ca. 450m², klimatizácia, WiFi, 
fén, terasa s privátnym bazé-
nom

n Junior suite Premium so vstu-
pom do bazéna „Lagoon 
Access“ (JSX2), rozloha ca. 48 
m², pozostáva z 2 izieb optic- 
ky oddelených dverami alebo 
závesom, klimatizácia, WiFi, 
fén, terasa s priamym vstu-
pom do bazéna

n Junior suite „The Level“ 
(JSX4), rozloha ca. 62m², 
obývacia izba, mezonet, klima-
tizácia, WiFi, fén, balkón

n Junior suite „The Level 
Romance“ (JSX5), rozloha ca. 
85m², pozostáva z 2 izieb 
opticky oddelených dverami 
alebo závesom, klimatizácia, 
WiFi, fén, balkón alebo terasa

n Junior suite „The Level 
Lagoon Access“ (JSX3), roz-
loha ca. 48m², pozostáva z 2 

izieb opticky oddelených dve-
rami alebo závesom, klimatizá-
cia, WiFi, fén, terasa so vstu-
pom do bazéna

n Junior suite (JSX6), rozloha 
ca. 62m², WiFi, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia: možnosť 
voľby medzi obedom a veče-
rou 

n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané lokálne 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 5
n Počet barov: 3

ŠPORT
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
n Sauny: 2
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa : od 
21 rokov

n Masáže
n Skrášľovacie a kozmetické 
procedúry

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

RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti

VÝHODY
n Pri pobyte nad 12 nocí: jedna 
masáž pre 2 osoby na izbu 
a pobyt (50minút)

n 10% zľava na YHI Spa
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

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

Kód: DPS20014

7 nocí/Polpenzia v izbe Melia 
Guest (DZX3), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1449
1 noc/Raňajky v DZX3, bez 
dopravy
na osobu už od ® 63    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 9,4
Jedlá a nápoje 8,7
Izby 8,3
Zariadenie hotela 8,9

8,3
z 10

Odporúčania 89%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci prís-
lušného katalógu TUI.
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EDEN RESORT & SPA r

Priamo na pláži Wellness

Rezort ponúka dôstojný komfort v elegantnej a zároveň ležérnej  
atmosfére. Stredobodom je bazénový svet v záhrade, nájdete tu  
estetické, v tradičnom štýle zariadené Spa a wellness pre naozaj  
oddychové dni voľna.

Bazén

Príklad ubytovania Super Deluxe izba

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

Kód: CMB42035

Beruwela: V turistickej zóne 
Beruwela priamo na pláži 
s jemným pieskom. Centrum 
letoviska Beruwela je vzdialené 
ca. 2,5km. Colombo je vzdia-
lené ca 96km. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 120 minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n WiFi: v celom hoteli
n Počet viliek: 158
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Superior 
(DZX4), klimatizácia, WiFi, fén, 
balkón 

n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX5), klimatizácia, WiFi, fén, 
terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n Polpenzia, Plná penzia
n All Inclusive: plná penzia, neal-
koholické a vybrané lokálne 

alkoholické nápoje
n Počet reštaurácií: 1
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Joga

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness / Spa 

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

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

na osobu už od ® 1160

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 9,2
z 10

Odporúčania 95%

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

Južné a západné pobrežie | Srí Lanka

HERITANCE AHUNGALLA r

Priamo na pláži Free WiFi

Obľúbený hotel s infinity bazénom. Navrhnutý známym architektom 
Geoffrey Bawa v cejlónskom štýle. Hotel ponúka na oddych rozľahlé 
Spa.

Infinity bazén

Jute

Príklad ubytovania Deluxe izba

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

Kód: CMB65010

Ahungalla: Obklopený pal-
movým hájom, priamo na 
jednej z najkrajších pláží Srí 
Lanky. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 150 minút

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 152
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Deluxe 
(DZX1), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 30m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb 

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

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Tenisové kurty: 2
n Fitnes miestnosť

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa

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

na osobu už od ® 1206

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI 

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

8,7
z 10

Odporúčania 97%

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

Viac informácií k 
oceneniam nájdete 
v hlavných kataló-
goch TUI.
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PARADISUS VARADERO 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

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.   

Pláž

PRE RODINY
n Detský bazén: detský a baby 

bazén integrovaný
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 5 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detská miestnosť na hranie
n Detské ihrisko
n Mini disco
n Teenclub

TOA

Príklad ubytovania Paradisus Junior 
Suite

Varadero: Hotel leží na 4km 
dlhej, postupne sa zvažujúcej 
piesočnatej pláži. Centrum 
mesta Varadero je vzdialené 
ca. 12 km. Golfové ihrisko 
hotela Meliá Las Americas je 
vzdialené ca. 8km. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 45 
minút. 

HOTEL
n Vyhradená časť hotela iba pre 
dospelých: od 18 rokov

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 3
n Bazénový svet
n Plážové uteráky
n Diskotéka/nočný klub
n WiFi: na recepcii/v lobby, za 
poplatok

n Práčovňa
n Počet izieb: 806, bungalovy: 70
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Paradisus Junior suite (JSX1), 
rozloha ca. 40m², klimatizácia, 

fén, balkón 
n Paradisus Junior suite Ocean 
View, s výhľadom na more 
(JSM1), rozloha ca. 40m², kli-
matizácia, fén, balkón   

n Junior suite Royal Service 
(JSX2), rozloha ca. 83m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Luxury junior suite Royal Ser-
vice (JSM2), výhľad na more, 
rozloha ca. 83m², klimatizácia, 
fén, terasa   

n Garden Villa Royal Service 
(VIX1), výhľad na more, roz-
loha ca. 300m², obývacia 
miestnosť, klimatizácia, 
kuchynský kút, fén, terasa 
s privátnym bazénom a pri-
vátna záhrada

n Rodinná Concierge junior suite 
(FZX1), rozloha ca. 57m², kli-
matizácia, WiFi, fén, balkón 
alebo terasa

n Rodinná Concierge junior suite 
Garden Swim-Up (FZX2), roz-
loha ca. 57m², klimatizácia, 
WiFi, fén, terasa s priamym 

vstupom do bazéna, privátna 
záhrada

n Rodinná Concierge Master 
suite s jednou spálňou (FZX3), 
rozloha ca. 113m², obývacia 
miestnosť, klimatizácia, WiFi, 
fén, terasa s priamym prístu-
pom do bazéna, privátna 
záhrada

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 12
n Počet barov: 14

ŠPORT
n Tenis: tenisové kurty 3
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Joga 

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia a 
sezóny

n Windsurfing
n Plachtenie, katamaran

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

VÝHODY
n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

n Royal Service izby JSX2, JSM2 
a VIX1 so službami Royal  
Service

n Izby typu Rodina Concierge 
FZX1, FZX2 a FZX3 s doplnko-
vými službami v cene

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Vstupná turistická karta

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

Kód: VRA20104

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

na osobu už od ® 1318
1 noc/All Inclusive v JSX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 108    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 7,2
z 10

Odporúčania 75%

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

Kuba | Varadero
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BE LIVE EXPERIENCE TURQUESA 4

Priamo na pláži All Inclusive

Tento obľúbený hotel má veľa stálych hostí a nachádza sa priamo na pláži s bielym  
pieskom a pozvoľným vstupom do mora. Menšie bungalovy sú rozmiestnené v tropickej  
palmovej záhrade. Pre príjemný pocit z dovolenky je tu priateľský personál.

Varadero: Hotel je umiest-
nený medzi palmami, priamo 
na dlhej, pozvoľne sa zvažu-
júcej pláži Varadero. Cen-
trum letoviska Varadero je 
vzdialené ca. 10km. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 45 
minút. 

HOTEL
n Záhrada
n Počet bazénov: 2
n Ležadlá
n Plážové uteráky
n Mini market, butik
n Lekárska služba
n WiFi: v otvorených priestranst-
vách, za poplatok

n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 268
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžková izba Standard 
(ROX1), rozloha ca. 26-30m², 
detská postieľka: bez 

poplatku, klimatizácia, trezor: 
za poplatok, mini bar: za 
poplatok, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 3
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Aerobic
n Lukostreľba, futbal, volejbal, 
mini golf

n Tenis: tenisové kurty: 1

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Vodné bicykle

GOLF
n Golfové ihrisko „Varadero Club 
Golf“

n 18 jamiek

n Golfové kurzy v ponuke

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Karaoke

RODINA
n Detský bazén
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 7 rokov

n Detské animácie
n Detské ihrisko

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS
n Vstupná turistická karta

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

Kód: VRA20257

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (ROX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1057
1 noc/All Inclusive v ROX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 64     
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 5,9
z 10

Odporúčania 61%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.

 Varadero | Kuba 

Príklad ubytovania Standard izba

Bar Playa Taino
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ROYALTON NEGRIL 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tu sa dovolenkové sny stávajú skutočnosťou. Tento rezort ponúka výnimočný All-In Luxury®  
Experience s osobnými službami, početnou ponukou aktivít a zábavy, ako aj gurmánsku kuchyňu  
s obmieňajúcimi sa jedlami. Exkluzívny Diamond Club™ ponúka naviac doplnkové služby.   

Bazén

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

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Mini disco
n Teenclub, od 13 do 17 rokov
n Animácie pre mládež

Bazén

Príklad ubytovania Luxury Junior 
Suite

Negril: Leží priamo v zálive 
Bloody Bay. Centrum leto-
viska Negril je vzdialené 
ca.8km. Dĺžka transferu 
z letiska ca. 90 minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 1
n Plážové uteráky
n Obchodíky, butik, klenotníctvo, 
kaderníctvo

n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub,  
amfiteáter

n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 267
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Luxury Junior Suite (JSX1), 
rozloha ca. 55m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, stropný ventilátor, 
mini bar, WiFi, i-Pod dokovacia 
stanica, roomservice, župan, 
balkón 

n Luxury Junior Suite Swim up 
DC (JSX2), detská postieľka: 
bez poplatku, klimatizácia, tre-
zor, stropný ventilátor, mini 
bar, WiFi, i-Pod dokovacia sta-
nica, roomservice, služby but-
lera, župan, terasa s priamym 
prístupom do bazéna

n Luxury Junior Suite Ocean 
View (JSM2), výhľad na more, 
rozloha ca. 55m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, klimatizá-
cia, trezor, stropný ventilátor, 
mini bar, WiFi, i-Pod dokovacia 
stanica, roomservice, župan, 
balkón

n Luxury Junior Suite OV Dia-
mond Club (JSM3), výhľad na 
more, detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, i-Pod dokovacia stanica, 
roomservice, služby butlera, 
župan, balkón

n Luxury Junior Suite Swim up 
(JSX5), detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 

WiFi, i-Pod dokovacia stanica, 
roomservice, župan, terasa 
s priamym prístupom do 
bazéna

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Predĺžené raňajky: denne
n Počet reštaurácií: 8
n Počet barov: 4

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Aerobic, Aqua aerobic, aqua 
fitnes, Body Balande, posilňo-
vanie, box aerobic, tanečný/
latina aerobic

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Katamaran
n Kajak

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých
n Fitnes animácie
n Športové animácie
n Ľahké animácie
n Show
n Živá hudba/kapela
n Kurzy varenia
n Tanečné večery
n Tematické večere

VÝHODY
n Izby typu JSM3 a JSX2 so 
službami Diamond Club

MOŽNOSŤ DOREZERVOVAŤ
n Prenájom auta od TUI CARS

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

Kód: MBJ22030

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

na osobu už od ® 1664
1 noc/All Inclusive v JSX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 99

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,0
Jedlá a nápoje 8,2
Izby 8,6
Zariadenie hotela 8,2

7,2
z 10

Odporúčania 72%

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

Jamajka | Negril
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GRAND PALLADIUM PALACE  
RESORT & SPA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tento atraktívny rezort je obľúbený medzi milovníkmi prírody a mladomanželmi. Bujná tropická 
vegetácia, voľne žijúce pelikány a tradičný vláčik prepožičiavajú tomuto idylicky položenému  
rezortu špecifickú romantickú atmosféru.

Príklad ubytovania Deluxe

Punta Cana: Priamo na poz-
voľne sa zvažujúcej pie-
sočnatej pláži Playa Bavaro. 
Dĺžka transferu z letiska: ca. 
25 minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 6
n Plážové uteráky
n Obchodíky, mini market, butik, 
klenotníctvo, kaderníctvo

n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub, amfi-
teáter, kasíno

n WiFi: v celom hoteli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 410
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Deluxe izba (ROX1), rozloha 
ca. 34m², detská postieľka, 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, mini bar, WiFi, 
roomservice, denná tlač, 

župan, fén, balkón 
· Deluxe Single s dieťaťom 
(RSX1), rozloha ca. 34m², 
detská postieľka, klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, mini 
bar, WiFi, roomservice, denná 
tlač, župan, fén, balkón 

n Junior suite (JSX1), rozloha 
ca. 48m², detská postieľka, 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, mini bar, WiFi, 
župan, fén, terasa

n Loft suita (SUX1), rozloha ca. 
53m², mezonet, detská pos-
tieľka, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, roomservice, denná tlač, 
župan, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 14
n Počet barov: 20

ŠPORT
n Tenisové kurty: 6
Bez poplatku
n Fitnes miestnosť
n Aerobic, aqua aerobic

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

Bez poplatku
n Windsurfing 
n Katamaran
n Kajak
Za poplatok
n Jazda na vlne
n PADI potápačská škola
n Vodné lyže, jazda na banáne

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

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animačný program pre dos-
pelých

n Športové animácie
n Ľahké animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Kreatívne kurzy
n Kurzy varenia
n Tanečné večery
n Tematické večere

VÝHODY
n Zariadenia sesterských hotelov 
Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa a Grand Palla-
dium Bavaro Resort & Spa 
môžu byť v rámci All Inclusive 
využívané (okrem TRS Tur-
quesa Hotel)

UMWELT
CHAMPION

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

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

Kód: PUJ62033

7 nocí/All Inclusive v deluxe izbe 
(ROX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1353
1 noc/All Inclusive v ROX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 87

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 8,3
Jedlá a nápoje 8,1
Izby 8,5
Zariadenie hotela 8,7

8,6
z 10

Odporúčania 91%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.

Vodné ihrisko

PRE RODINY
n Detský bazén
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský bufet
n Detský klub/mini klub, pre 

deti od 4 do 12 rokov
n Detské animácie
n Mini disco
n Teenclub 
n Animácie pre mládež
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VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 4

Priamo na pláži All Inclusive Wellness

Tento rozľahlý All Inclusive rezort ponúka bohatý športový a zábavný program. Veľký bazénový 
svet ako aj wellness nabádajú k úplnému oddychu. Tropický dovolenkový raj stvorený k ponoreniu 
sa do relaxu a snov! 

Pláž

AtlantisLa Placita

La Roca

Príklad ubytovania Bungalov 
s výhľadom do záhrady

Bayahibe: Rezort sa 
nachádza priamo na pláži 
s palmami v Bayahibe. 
Región patrí k najlepším 
potápačským miestam v kra-
jine. Národný park Del Este 
leží ca. 2km od hotela 
a nabáda k prechádzkam 
v nedotknutej prírode. Cen-
trum letoviska je vzdialené 
ca. 4km. Letisko Punta Cana 
vzdialené ca. 100km. Dĺžka 
transferu z letiska: ca. 75 
minút.

HOTEL
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Obchodíky, mini market, butik, 
klenotníctvo, kaderníctvo

n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: na recepcii / v lobby 
n Práčovňa, za poplatok
n Počet izieb: 530
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Dvojlôžkový bungalov s výhľa-
dom do záhrady (BUX1), 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor: 
za poplatok, WiFi: za poplatok, 
fén, terasa so sedením 

n Dvojlôžková izba Standard 
(DZX1), detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor: 
za poplatok, WiFi: za poplatok, 
fén, balkón alebo terasa 

n Dvojlôžková izba Superior 
„American Bedroom“ (DZX2), 
detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, WiFi: za 
poplatok, fén, balkón alebo 
terasa 

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

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 5

ŠPORT
n Aqua aerobic, strečing, zumba

n Tenisové kurty: 2
n Fitnes miestnosť
n Aerobic
n Lukostreľba, futbal, plážový 
volejbal, stolný tenis

Za poplatok
n Jazdectvo

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia 
a sezóny

n Windsurfing 
n Plachtenie
n Kanoe
Za poplatok
n Potápanie, PADI potápačská 
škola

WELLNESS
n Sauny: 1
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže 
n Skrášľovacie procedúry / koz-
metika

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program

n Športové animácie
n Shows
n Živá hudba/kapela
n Tanečné večery
n Tanečné kurzy
n Tematické večere

PRE RODINY: 
n Detský bazén „Kid´s Club“
n Služby opatrovania detí
n Detský klub/mini klub, pre deti 
od 4 do 12 rokov

n Detské ihrisko
n Mini disco
n Teenclub, od 13 do 16 rokov

INÉ
n Rezervácia len ako paušálny 
zájazd

VÝHODY
n 1 fľaša rumu (350ml) pri 
pobyte nad 7 nocí

n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

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

Kód: PUJ60012

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

na osobu už od ® 1093
1 noc/All Inclusive v DZX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 41    
    

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo
Servis 7,6
Jedlá a nápoje 7,9
Izby 5,9
Zariadenie hotela 7,1

7,3
z 10

Odporúčania 77%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.

Dominikánska republika | Bayahibe 
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BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA 4

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Hotelový areál sa nachádza priamo na pláži, je obklopený tropickou 
záhradou a ponúka služby All Inclusive po celý deň. Osobný prístup, 
zábava, oddych v Spa a vychutnávanie si voľných dní- taká môže byť 
dovolenka.   

Bazénový svet

Pláž

Príklad ubytovania Superior izba

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

Kód: PUJ62077

Punta Cana: Priamo na pláži 
v Cabeza de Toro na jednom 
z koralových útesov. Dĺžka 
transferu z letiska ca. 20 
minút. 

HOTEL
n Počet bazénov: 4
n Ležadlá, slnečníky
n WiFi: v celom hoteli
n Počet izieb: 930
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Izba Standard (DZX2), rozloha 
ca. 40m², klimatizácia, WiFi, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 10
n Počet barov: 8

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

VODNÉ ŠPORTY
n V závislosti od počasia
n PADI potápačská škola

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

RODINA
n Detský bazén

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

na osobu už od ® 1133

BE LIVE 
EXPERIENCE HAMACA 4

Priamo na pláži All Inclusive Wellness

Hotel obľúbenej hotelovej siete Be Live s karibskou atmosférou sa vyznaču-
je bohatou kulinárskou ponukou ako aj možnosťami na potápanie. Hostia 
hľadajúci oddych si tu taktiež prídu na svoje!   

Bazénový svet

Príklad ubytovania Standard izba 
s výhľadom na pláž

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

Kód: SDQ40011

Boca Chica: Priamo na nád-
hernej pláži v zálive Boca 
Chica, len pár minút od cen-
tra letoviska. Letisko Punta 
Cana je vzdialené ca 180km 
a letisko Santo Domingo ca 
10km. 

HOTEL
n Počet bazénov: 3
n Ležadlá, slnečníky
n Bazénový svet
n Plážové uteráky
n WiFi: v celom hoteli, za popla-
tok

n Počet izieb: 693
n Národná kategória: 4 hviez-
dičky

UBYTOVANIE
n Standard s výhľadom do 
záhrady (DZG1), klimatizácia, 
fén, balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

JEDLÁ A NÁPOJE
n All Inclusive: plná penzia, neal-

koholické a vybrané národné 
alkoholické nápoje

n Počet reštaurácií: 6
n Počet barov: 3

ŠPORT
n Fitnes miestnosť
n Tenis: tenisové kurty: 2

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

WELLNESS
Za poplatok 
n Wellness centrum / Spa 

Punta Cana | Boca Chica | Dominikánska republika 

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 5,9
z 10

Odporúčania 62%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.

7 nocí/All Inclusive v dvojlôžkovej 
izbe (DZG1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1127
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HOTEL ROYALTON RIVIERA CANCUN 5

Priamo na pláži All Inclusive Free WiFi

Elegantný rezort s výnimočnou modernou architektúrou ponúka luxus, kulinársku pestrosť 
a širokú ponuku All Incusive. Tu si každý hosť nájde niečo pre seba a odíde s nezabudnuteľným  
dovolenkovým zážitkom. 

Martini Mix

Hlavný bazén
Príklad ubytovania Luxury Junior 
Suite Swim Out

Cancún: Priamo na dlhej 
pláži s jemným pieskom. 
Letisko je vzdialené ca. 18 
km. Dĺžka transferu z letiska 
ca. 35 minút.

HOTEL 
n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky 
n Obchodíky, klenotníctvo
n Lekárska služba
n Diskotéka / nočný klub
n WiFi: v celom areáli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 497
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek 

UBYTOVANIE
n Luxury Junior Suite Swim out 
(JSX4), rozloha ca. 52m², kli-
matizácia, trezor, stropný ven-
tilátor, mini bar, WiFi, iPod-do-
kovacia stanica, roomservice, 
stropná sprcha, župan, fén, 

terasa s priamym prístupom 
do bazéna

n Luxury Junior Suite 
s čiastočným výhľadom na 
more (JSX1), rozloha ca. 
52m², klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, iPod-dokovacia sta-
nica, roomservice, stropná 
sprcha, župan, fén, balkón

· Luxury Junior Suite (JSX2), 
rozloha ca. 52m², klimatizácia, 
trezor, stropný ventilátor, mini 
bar, WiFi, iPod-dokovacia sta-
nica, roomservice, stropná 
sprcha, župan, fén, balkón

n Lux Suite Terrace Jacuzzi DC 
(SUX3), čiastočný výhľad na 
more, rozloha ca. 55m², tre-
zor, stropný ventilátor, mini 
bar, WiFi, iPod-dokovacia sta-
nica, roomservice, služby but-
lera, stropná sprcha, župan, 
fén, terasa s vírivkou

n Luxury Junior Suite DC 
s čiastočným výhľadom na 
more (JSX5), rozloha ca. 
52m², klimatizácia, trezor, mini 
bar, WiFi, iPod-dokovacia sta-

nica, roomservice, stropná 
sprcha, župan, fén, balkón

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Počet reštaurácií: 10
n Počet barov: 6

ŠPORT
n Fitnes centrum
n Aqua fitnes, tanečný/latina 
aerobic, pilates, strečing, joga, 
zumba

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 
n Masáže
n Skrášľovacie procedúry / koz-
metika 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých

n Fitnes animácie
n Show
n Živá kapela/hudba

RODINY
n Detský bazén: „Splash Pad“
n Detské menu, detský bufet
n Detský klub / mini klub, pre 
deti od 4 do 12 rokov

n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Teenclub, od 13 do 17 rokov

VÝHODY
n Kategórie izieb SUX3 a JSX5 
so špeciálnymi službami a pri-
vilégiami Diamond Club

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

Kód: CUN40011

7 nocí/All Inclusive v junior suite 
(JSX2), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1187
1 noc/All Inclusive v JSX2, bez 
dopravy
na osobu už od ® 80     

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

Hotel celkovo 8,4
z 10

Odporúčania 86%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.

Mexiko | Riviera Maya | Cancún
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DREAMS TULUM RESORT & SPA 5

Rodina Priamo na pláži All Inclusive

Tento krásny areál s viacerými koloniálnymi elementmi leží v blízkosti Tulumu, jedinom meste 
mayskej kultúry priamo pri pobreží Karibiku, a ponúka početné služby v rámci konceptu  
Unlimited-Luxury®. Zábavu garantuje aj vodný svet Explorer´s Club Water Playground.   

Detský bazén

Tulum: V pokojnejšej oblasti 
južnej časti Mayskej riviéry, 
priamo na pozvoľnej pie-
sočnatej pláži v idylickom 
zálive s množstvom paliem. 
Druhý najväčší koralový útes 
leží pri tomto pobreží 
a ponúka možnosti na 
šnorchlovanie. Tulum je  
vzdialený 5 minút jazdy 
autom, Playa del Carmen ca. 
40 minút.  Dĺžka transferu 
z letiska ca. 100 minút.

HOTEL
n Vyhradená časť len pre dos-
pelých

n Záhrada, slnečná terasa
n Počet bazénov: 4
n Plážové uteráky
n Butik, kaderníctvo
n Lekárska služba
n WiFi: v celom areáli
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 432
n Národná kategória: 5 hviez-
dičiek

UBYTOVANIE
n Deluxe izba s výhľadom do 
záhrady (ROX1), rozloha ca. 
42m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, iPod-dokovacia stanica, 
roomservice, župan, papuče, 
fén, balkón alebo terasa

n Deluxe izba s výhľadom na 
more (ROM1), rozloha ca. 
42m², detská postieľka: bez 
poplatku, klimatizácia, trezor, 
stropný ventilátor, mini bar, 
WiFi, iPod-dokovacia stanica, 
roomservice, župan, papuče, 
fén, balkón alebo terasa

n Deluxe junior suite s výhľa-
dom do záhrady (JSX1), roz-
loha ca. 48m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, súprava na prípravu 
kávy a čaju, mini bar, WiFi, 
iPod-dokovacia stanica, room-
service, župan, papuče, fén, 
balkón alebo terasa

n Deluxe junior suite s výhľa-
dom na more (JSM1),  

rozloha ca. 51m², detská pos-
tieľka: bez poplatku, 
klimatizácia, trezor, stropný 
ventilátor, mini bar, WiFi, 
iPod-dokovacia stanica, room-
service, župan, papuče, fén, 
balkón alebo terasa

n Možnosť rezervácie ďalších 
typov izieb

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

n Zákusky, pečivo
n Počet reštaurácií: 8
n Počet barov: 8

ŠPORT
n Tenisové kurty: 1
Bez poplatku
n Fitnes centrum
n Aerobic, aqua aerobic, joga

VODNÉ ŠPORTY
n v závislosti od počasia 
a sezóny

n Windsurfing
n Plachtenie

n Kajaky
Za poplatok
n PADI potápačská škola

WELLNESS
Za poplatok
n Wellness centrum / Spa 

ZÁBAVA
n Animácie a zábavný program
n Animácie pre dospelých

VÝHODY
n Unlimited-Luxury
n Sip, Savor&See Dining Expe- 
rience: večera, kokteil 
a večerný program vo  
vybratých hoteloch

n 1x na osobu a pobyt Temaz-
cal-Zeremonie

n Pri ubytovaní v izbe typu 
JSX3 doplnkové špeciálne 
služby Preferred Club

n Špeciálne ponuky pre novo-
manželov

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

Kód: CUN46035

7 nocí/All Inclusive v deluxe izbe 
(ROX1), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1352
1 noc/All Inclusive v ROX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 110 

SPOKOJNOSŤ HOSTÍ TUI

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

9,3
z 10

Odporúčania 96%

Viac k hodnoteniu nájdete na konci príslušného 
katalógu TUI.

Príklad ubytovania Deluxe izba s výhľa-
dom na oceán

PRE RODINY
n Detský bazén: detský a baby 

bazén integrovaný
n Starostlivosť o deti
n Služby opatrovania detí
n Detský klub / mini klub, pre 

deti od 3 do 12 rokov
n Detské animácie
n Detské ihrisko
n Detská miestnosť na hranie
n Animácie pre mládež
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HOTEL RIU PLAZA 
NEW YORK  TIMES SQUARE 4

Free WLAN

Moderný, novo-vybudovaný hotel otvorený na jar 2016 je prvým hotelom obľúbenej hotelovej  
siete RIU v New Yorku. Poloha v centre je ideálna na objavovanie tejto fascinujúcej metropoly. 
Hotel prekvapí aj prívetivosťou k rodinám s deťmi.  

TU NA VÁS ČAKÁ
   

n Skúsenosti a kompetentný 
personál renomovanej  
hotelovej značky

n Vkusne zariadené priestory
n Pohodlné izby
n Servis, rodinný a od srdca
n Vysoká kvalita gastronómie 

s čerstvými surovinami
n Dovolenka, ktorú si plne 

užijete

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

Code: NYC10777

USA | Severovýchod | New York City  

New York Manhattan: 
V centre Manhattanu, na 
známej „Restaurant Row“. 
Hotel je v blízkosti Broadway 
divadiel, ako aj početných 
nákupných a reštauračných 
zariadení. S polohou pri 
známom Times Square 
ponúka ideálny východiskový 
bod na prehliadky mesta. 

HOTEL
n WiFi 
n Práčovňa, za poplatok
n Služby concierge
n Počet izieb: 674

UBYTOVANIE
n Deluxe Queen, rozloha ca. 
18m², posteľ queen-size 
(150x200cm), centrálne nasta-
viteľná klimatizácia, trezor, 
žehlička, žehliaca doska, WiFi, 
televízor, fén

n Deluxe King, rozloha ca. 18m², 
posteľ king-size (180x200cm), 
centrálne nastaviteľná klima-
tizácia, trezor, žehlička, žehlia- 
ca doska, WiFi, televízor, fén

n Deluxe s dvomi posteľami, 
rozloha ca. 23m², 2 dvoj-lôžka 
(135x200cm), centrálne nasta-
viteľná klimatizácia, trezor, 
žehlička, žehliaca doska, WiFi, 
televízor, fén

n Rodinná Deluxe s dvomi pos-
teľami, rozloha ca. 24m², 2 
dvoj-lôžka (135x200cm), 1 
rozťahovací gauč (140x190cm), 
centrálne nastaviteľná klima-
tizácia, trezor, žehlička, žehlia- 
ca doska, WiFi, televízor, fén

n Senior Suite King, rozloha ca. 
37m², kombinovaná obývacia 
izba so spálňou, posteľ king-
size (180x200cm), rozťahovací 
gauč (140x190cm), centrálne 
nastaviteľná klimatizácia, tre-
zor, žehlička, žehliaca doska, 
WiFi, televízor, župan, fén

n Rodinná suite, rozloha ca. 
43m², pozostáva z dvoch izieb 
prepojených dverami, 2 dvoj-
lôžka (135x200cm), 1 posteľ 
king-size (180x200cm), cen-
trálne nastaviteľná klimatizá-
cia, trezor, žehlička, žehliaca 
doska, WiFi, televízor, župan, 
fén

JEDLÁ A NÁPOJE
n Raňajky, Polpenzia
n Počet reštaurácií: 2
n Počet barov: 2

INÉ
n Na vyžiadanie možnosť kom-
binácie izieb Deluxe King 
a Deluxe Family Twin prepojo-
vacími dverami

n Hotel nemá vlastné parko-
visko. V blízkosti sa nachá-
dzajú možnosti na parkovanie, 
nakoľko nepatria k hotelu, bez 
možnosti zľavy

n Minimálny vek pre Check in: 
18 rokov

n Delegát na mieste

ŠPORT
n Fitnes miestnosť

VÝHODY
n Povinná Facility Fee je už 
zahrnutá v cene a zahŕňa: 
bezplatné WiFi, použitie inter-
netových terminálov v lobby, 
fľašu vody na izbe, prístup do 
fitnes miestnosti a úschovňu 
batožiny 

Príklad ubytovania Deluxe Queen

Fashion

7 nocí/Raňajky v Deluxe King izbe 
(ROX2), odlet z Viedne

na osobu už od ® 1176
1 noc/Raňajky v ROX1, bez 
dopravy
na osobu už od ® 140  



Turecko
Ela Quality Resort Belek 5 5

TUI MAGIC LIFE Masmavi 5 6

TUI MAGIC LIFE Jacaranda 5 7

Kaya Palazzo Golf Resort 5 8

Gloria Serenity Resort 5,5 9

TUI BLUE PALM Garden 4,5 10

Vogue Hotel Bodrum 4,5 12

TUI MAGIC LIFE Sarigerme 5 13

Španielsko
Costa del Sol

Hotel RIU Costa Del Sol 4 14

Hotel H10 Estepona Palace 4 15

Malorka

best FAMILY Cala Mandia 4 16

Globales Condes De Alcudia 3 18

Iberostar Playa De Muro 4 19

Apartotel Zafiro Bahia 4 19

Ibiza

TUI SENSATORI Resort Ibiza 5 20

Grupotel Cala San Vicente 4 21

Menorca

Grupotel Playa Club – Aparthotel 4 22

Formentera

Riu La Mola 4 23

Insotel Hotel Formentera Playa 4 24

Tenerife

Hotel H10 Costa Adeje Palace 4 25

Best Jacaranda 4 25

Lanzarote

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 5 26

Fuerteventura

Hotel Riu Palace Tres Islas 4,5 27

TUI MAGIC LIFE Fuerteventura 4 28

Gran Canaria

RIU Gran Canaria 4 29

best FAMILY Taurito Princess 4 30

Kapverdy
Boa Vista

Hotel RIU Karamboa 4 32

Sal

Hilton Cabo Verde Sal Resort 5 33

Hotel Oasis Salinas Sea 4,5 33

Portugalsko
Madeira

Pestana Ocean Bay All Inclusive Resort 4 34

Algarve

Clubhotel RIU Guarana 4 35

Cyprus
Holiday-Resort Nissi Beach 4,5 36

Atlantica Mare Village 5 37

Hotel Melissi Beach 4 38

Constantinou Bros Asimina Suites 5 39

Constantinou Bros Athena Royal Beach 4,5 39

Grécko

Kréta

Grecotel Lux.Me White Palace 5 42

Daios Cove Luxury Resort & Villas 5,5 43

best FAMILY Aquila Rithymna Beach 5 44

Atlantica Akti Zeus 4 46

Rodos

Hotel La Marquise 5 47

TUI FAMILY LIFE Aegean Blue by Atlantica 4,5 48

best FAMILY Atlantica Mikri Poli Rhodos 4 50

Korfu

TUI SENSIMAR Grand Mediterraneo Resort 5 52

Grecotel Corfu Imperial 5 54

Kos

Grecotel Kos Imperial 5 55

TUI FAMILY LIFE Marmari Beach Atlantica 4 56

Skiathos

Skiathos Princess 5 58

Mykonos

Grecotel Mykonos Blu 5 59

Santorini

Aqua Blue 5 60

Makarios 3,5 60

Karpathos

Alimounda Mare 5 61

Hotely a ubytovacie zariadenia
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Taliansko
Sardínia

Hotel Abi d'Oru 4,5 62

Colonna Resort 4,5 63

Neapol a okolie

Hotel Mediterraneo 4 64

Hotel Citara 3,5 64

Hotel Miramalfi 4 64

Kalábria

TUI MAGIC LIFE Calabria 4 65

Sicília

Unahotels Capotaormina 4,5 66

Apúlia

Vivosa Apulia Resort 4 67

Toskánsko

Il Castelfalfi - TUI BLUE Selection 5 68

Lago di Garda

Parc Hotel Gritti 4 70

Jadranské pobrežie

Hotel La Fenice & Siesta 3 71

American 4 71

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo 5 72

Villaggio Ai Pini 5 73

Seychely

Constance Ephelia Seychelles 5 97

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino 3 98

Zanzibar

La Gemma dell ´Est Resort 5 99

The Royal Zanzibar Beach Resort 4,5 100

Jamajka
Royalton Negril 5 108

Dominikánska republika
Grand Palladium Palace Resort & Spa 5 109

Viva Wyndham Dominicus Beach 4 110

Be Live Collection Punta Cana 4 111

Be Live Experience Hamaca 4 111

Mexiko
Royalton Riviera Cancun 5 112

Dreams Tulum Resort & Spa 5 113

Spojené Štáty Americké
RIU Plaza New York Times Square 4 114

Thajsko

Belmond Napasai 5,5 101

Kamala Beach Resort 4 102

Vietnam

Mia Resort Mui Ne 4 103

Amaryllis Resort 4 103

Indonézia - Bali

Melia Bali 5 104

Srí Lanka

Heritance Ahungalla 4,5 105

Eden Resort & Spa 4,5 105

Kuba

Paradisus Varadero 5 106

Be Live Experience Turquesa 4 107

Slovinsko

Kempinski Palace Portoroz 5 74
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Egypt

Steigenberger Al Dau Beach Hotel 5 82

Iberotel Makadi Beach 5 83

Spojené Arabské Emiráty
Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa 5,5 84

One&Only Royal Mirage - Arabian Court 6 85

Atlantis The Palm 5 86

Saadiyat Rotana Resort 5 87

Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort 5 88

Rixos Bab Al Bahr 5 88

Maldivy
Kuramathi Island Resort 4 89

Robinson Club Noonu 5 90

Sun Island Resort & Spa 4 91

Royal Island Resort & Spa 4,5 91

Olhuveli Beach & Spa Resort 4 92

Lily Beach Resort & Spa 5 93

Maurícius

La Pirogue - A Sun Resort Mauritius 4,5 94

LUX* Le Morne 5 95

Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort 5,5 96

Grécko

Chalkidiki

Grecotel Pella Beach 4 40

TUI FAMILY LIFE Blue Lagoon Princess 5 41

Chorvátsko

Ferienanlage Villas Rubin 3 75

Bluesun Mobilehomes Camp Paklenica 4 75

best FAMILY Falkensteiner Diadora 4,5 76

Falkensteiner Club Funimation Borik 4 78

Aminess Grand Azur Hotel 4 79

Bluesun Holiday Village Afrodita 4 80

Morenia All Inclusive Resort 3,5 81
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Kdeko¾vek ste, stojíme pri Vás.

S cestovným poistením od Európskej cestovnej poisťovne získate 
okrem iného:

•  poistenie všetkých bežných športov bez príplatku vrátane vodného 
lyžovania, potápania, raftingu, windsurfingu, jachtingu, kaòoningu, 
trekingu, snoubordingu, skialpinizmu, horolezectva, ferraty atï.,

•  poistenie lieèebných nákladov až do výšky 1 milión EUR vrátane 
pátrania a záchrany na vode a v horách,

•  poistenie storna/nevyèerpania služieb aj bez obmedzenia 
a spoluúèasti, 

• a ve¾a ïalších príjemných prekvapení




