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MALORKA
Malorka je najväčším ostrovom Španielskeho kráľov
stva a  zároveň jedným z  mnohých očarujúcich ostrovov 
Baleárskeho súostrovia. Poloha v  Stredozemnom mori jej 
zaručuje príjemnú klímu počas celého roka. Najväčším a zá
roveň hlavným mestom Malorky je Palma de Mallorca, ktorá 
najmä počas letných mesiacov víta tisíce turistov. Lákadlom, 
ktoré určite musí vidieť každý cestovateľ, je Katedrála Panny 
Márie z  roku 1230, ktorá je jednou z  najväčších katedrál 
v Európe. Taktiež Castel de Bellver týčiaci sa nad mestom po
núka nádherné výhľady na zelené, malebné uličky, v ktorých 
by sa nejeden dovolenkár rád stratil. Na Malorke sa dá vidieť 
a zažiť takmer všetko. Počnúc nádhernými plážami so zlatis
tým pieskom prechádzajúcim do skalnatých pobreží, cez his
torickú časť hlavného mesta, delfinárium, či nádherné jasky
ne vzniknuté prírodným spôsobom (vrásnením), až po rušné 
centrá letovísk, ktoré sa vyznačujú nikdy sa nekončiacou 
zábavou. Vo  všetkých častiach ostrova sa však stretnete 

s povestnou ,,maňanou“ miestneho obyvateľstva, ktoré vám 
pripraví tú najchutnejšiu večeru z  lokálnych surovín a vaša 
dovolenka sa tak stane dokonalým časom pre odpočinok tela 
a  načerpanie síl do  ďalších dní. Letecké zájazdy sú realizo
vané z Bratislavy aj Viedne na letisko v Palma de Mallorca. 

EL ARENAL
Dovolenkové stredisko El Arenal leží 20 kilometrov juhový
chodne od  hlavného mesta. Typické sú preň široké pláže 
s jemným zlatistým pieskom. Pozvoľný vstup do mora zabez
pečuje príjemný oddych pre deti či neplavcov. Toto miesto 
je spojené pobrežnou promenádou s množstvom obchodov, 
barov a  reštaurácií, so  strediskami Playa de Palma a  C´an 
Pastilla. 

PAGUERA
Paguera patrí k tichším oblastiam Malorky. Malebný vý
hľad na pohorie Sierra Tramontana alebo členité pobrežie 

s rozmanitými plážami vytvárajú z tejto oblasti dokonalý raj 
pre dovolenkárov.  

MAGALUF
Široké piesočné pláže, ohraničené miernymi skalami, láka
jú turistov do  vyhľadávaného strediska Magaluf na  západ 
od Palma de Mallorca. Priezračne čisté a teplé more ponú
ka dovolenkárom dokonalý oddych i  romantické výhľady 
pri západe slnka. Po západe sa ponúkajú možnosti bohaté
ho nočného života, ktorý sa odohráva nielen v  baroch, ale 
za sprievodu veselého spevu a tanca i na promenáde mes
ta. Jemný piesok v kombinácii s čistým morom, vybavením 
mestečka a  vzdialenosťou od  hlavného mesta, predurčuje 
toto stredisko k aktívnej dovolenke. Určite netreba vynechať 
vodný park Western Water Park alebo tematický lunapark 
Katmandu vhodný najmä pre  deti. Od  letiska je stredisko 
vzdialené približne 15 minút jazdy autom.  
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FAKULTATÍVNE VÝLETY
Formentor a  trh v  Alcúdii – celodenný výlet na  pol
ostrov Formentor a trhy v mestečku Alcúdia. Návšteva 
prístavu Port Pollenca a odtiaľ výlet loďou na pláž For
mentor, jednu z najkrajších pláží ostrova. 
Marineland – zábavný park očarí deti i dospelých. Náv
števníkov nadchnú úžasné vystúpenia delfínov, tuleňov 
a papagájov.
Okruh ostrovom – celodenný výlet autobusom, lo
ďou i vláčikom, počas ktorého spoznáte mnohé krásne 
miesta ostrova.
Palma de Mallorca – návšteva hlavného mesta, pre
hliadka katedrály La Seu, historického centra a prístavu.
Okružná cesta s  návštevou dedinky Valldemossa – 
celodenný výlet loďou i autobusom. Návšteva malebnej 
Valldemossy, ktorú svo jim pobytom preslávila známa 
dvojica F. Chopin a G. Sandová.
Dračia jaskyňa a  Manacor – výlet do  jaskyne Cuevas 
Drach a mesta Manacor, známeho výrobou umelých ma
lorských perál.

hlavné mesto: Palma de Mallorca
počet obyvateľov: 610 000
rozloha: 3 640 km2

časový posun: nie je 
doba letu: 2 hod. 30 minút
mena: euro
úradný jazyk: španielsky, katalánsky

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 23 27 29 30 27 23
Voda 17 21 24 25 24 21

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA MALORKE



MALORKA | 15

Hotel patrí medzi veľmi obľúbené a vyhľadávané miesta, najmä vďaka svojej výhodnej polohe priamo pri piesočnatej pláži. Získal si priazeň mnohých dovolen
károv, ktorí sa sem opakovane a radi vracajú. 

Poloha: hotel je situovaný v  obľúbenom a  vyhľadávanom 
letovisku Paguera. Má výbornú polohu, priamo pri  pie
sočnatej pláži a  je vhodným miestom pre  všetky vekové 
kategórie. Najbližšie nákupné možnosti nájdete v  blízkom 
okolí hotela, živšie centrum s reštauráciami a kaviarňami je 
vzdialené 500 m. Najbližší vodný park Western Water Park 
sa nachádza 8 km od  hotela. Táto oblasť je ako stvorená 
pre rodiny s deťmi. Vzdialenosť od letiska je 33 km.

Hotel: vstupná hala s recepciou, hotelová reštaurácia, bar, 
bar pri  bazéne/snack bar, vonkajšie bazény s  ležadlami 
a  slnečníkmi zdarma, detský bazén, vnútorný bazén, noč
ný klub, WiFi pripojenie (za poplatok). Hotelový animačný 
program pre deti a dospelých sa postará o aktívne strávenú 

dovolenku. Detské ihrisko je oddelené od oddychovej časti. 
Hotel má aj menšie fitnescentrum, výťah, úschovňu bato
žiny, tenisový kurt, minigolf, biliard a obchod so suvenírmi.

Izby: hotel ponúka dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 
prístelky. Izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou s WC, klima
tizáciou, SAT TV, telefónom, balkónom s posedením. Služby 
za poplatok: trezor, WiFi pripojenie. Izby typu Superior sú 
zrekonštruované. Možnosť jednolôžkových izieb v  obme
dzenej kapacite.

Stravovanie: bez  stravy, raňajky, polpenzia alebo all in
clusive formou bufetových stolov za doplatok. All inclusive 
– raňajky, obedy, večere v hotelovej reštaurácii, počas dňa 

medzi jedlami ľahké občerstvenie v snack bare, vybrané al
koholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
je vhodná aj pre rodiny s deťmi, je priamo pri hoteli. Plážové 
slnečníky, ležadlá a vodné športy sú za poplatok. V blízkom 
okolí hotela sú aj ďalšie pláže, na ktoré je možné sa dostať 
krátkou prechádzkou. 

od 649 €
VIAC INFO K CENÁM

NA WEBE
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V pokojnejšej časti vyhľadávaného letoviska Magaluf na vás čaká hotel Atlantic Park, situovaný len na skok od centra nasiaknutého španielskou atmosférou, 
kde nájdete obchody, reštaurácie, bary, či diskotéky. Ideálny pre páry či rodiny s deťmi, ktoré chcú relaxovať a zároveň zažiť veľa zábavy.

Poloha: na pláž, ktorá je vzdialená približne 400 metrov, sa 
dostanete krátkou prechádzkou. Letovisko Magaluf ponú
ka širokú škálu voľnočasových aktivít. Zábavný vodný park 
Western Park je v tesnej blízkosti hotela. Vzdialenosť od le
tiska je 28 km.

Hotel: vstupná hala s  recepciou, úschovňa batožiny, kli
matizácia, výťahy, záhrada, vonkajší bazén v  tvare lagúny, 
detský bazén, ležadlá a  slnečníky pri  bazéne zdarma, ani
mačný program, miniklub, kaviareň, bar pri bazéne, snack 
bar, zmenáreň, solárium, konferenčná miestnosť, športové 
ihrisko. Služby za  poplatok: WiFi pripojenie a  internetový 
kútik, požičovňa bicyklov, uteráky k bazénu (pri príchode sa 

platí vratná záloha), masáže. Detský bazén aj detské ihrisko 
majú vlastnú oddelenú časť. 

Izby: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky sú 
priestranné a  vybavené vlastnou kúpeľňou, klimatizáciou, 
sušičom vlasov, SAT TV, chladničkou, balkónom. Trezor je 
za poplatok, detská postieľka je na vyžiadanie. K dispozícii 
na vyžiadanie sú tiež jednolôžkové izby a rodinné izby s prí
stelkou pre  dve deti (rozkladacia pohovka) a  junior suity, 
ktoré sú väčšie a disponujú rozkladacou pohovkou a hydro
masážnou vaňou. 

Stravovanie: polpenzia, all inclusive – raňajky, obedy a ve
čere podávané formou bohatých bufetových stolov, lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje, ľahký snack počas dňa 
medzi hlavnými jedlami. Pravidelne sa v reštaurácii hotela 
koná kuchárska show. Upozorňujeme, že pri večeri sa vyža
duje formálne oblečenie. 

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
je vzdialená 400 m od hotela. Lemovaná je mnohými miest
nymi reštauráciami, barmi a obchodmi, čo poskytuje pestré 
možnosti zábavy počas dňa aj noci.  Ležadlá a slnečníky sú 
na pláži za poplatok.

od 590 €
VIAC INFO K CENÁM

NA WEBE
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MALORKA – MAGALUF
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Hotel vyniká predovšetkým svojou skvelou polohou priamo pri pláži a zároveň v blízkosti centra plného zábavy a bohatého nočného života. Flamboyan Caribe 
je dobrou voľbou pre mladých ľudí, ktorí túžia po nespútanej zábave do skorého rána v spojení s komfortom štvorhviezdičkového hotela. 

Poloha: hotel sa pýši skvelou polohou, priamo pri piesoč
natej pláži, v  živom a  vyhľadávanom stredisku Magaluf, 
v západnej časti ostrova. Je vhodnou voľbou pre všetkých, 
ktorí majú radi aktívnejšiu dovolenku, rušnejšie centrá a bo
hatý nočný život. Najbližšie reštaurácie, bary a  nákupné 
možnosti nájdete v  blízkom okolí hotela. Neďaleko hotela 
sa nachádzajú atrakcie ako vodný park Western water park 
(4 km), zábavný park Kathmandu (850 m) či množstvo noč
ných klubov a diskoték. Známy klub BCM Planet Dance sa 
nachádza asi 900 metrov od hotela. Vzdialenosť od  letiska 
je 30 km.

Hotel: vstupná hala s  recepciou, hotelová reštaurácia, 
bar s  terasou a  výhľadom na  more, vonkajší bazén, terasa 

s ležadlami a slnečníkmi zdarma, vonkajšie jacuzzi, wellness 
s vírivkou, malým hydromasážnym bazénom a aromatickou 
sprchou (nutná rezervácia na  recepcii), osušky za  zálohu. 
WiFi pripojenie je v celom hoteli (za poplatok), menšie fit
nescentrum, úschovňa batožiny, sauna, stolný tenis.

Izby: hotel tvoria 2 budovy, v ktorých sú dvojlôžkové izby, 
niektoré s  možnosťou prístelky. Izby sú vybavené vlastnou 
kúpeľňou s WC, klimatizáciou, SAT TV, telefónom, sušičom 
vlasov, balkónom s  posedením a  panoramatickým výhľa
dom na okolie. Služby za poplatok: trezor, WiFi pripojenie. 
Možnosť jednolôžkových izieb v obmedzenej kapacite.

Stravovanie: raňajky, polpenzia alebo all inclusive formou 

bohatých bufetových stolov. All inclusive – raňajky, obedy, 
večere v hotelovej reštaurácii. Počas dňa v snack bare ľahké 
občerstvenie, vybrané alkoholické a  nealkoholické nápoje 
miestnej výroby v čase 11.00  23.00 hod.

Pláž: široká piesočnatá pláž Magaluf s  pobrežnou pro
menádou a  pozvoľnejším vstupom do  mora sa nachádza 
priamo pri hoteli. Plážové slnečníky, ležadlá, vodné športy 
a plážový bar sú za poplatok. 

od 659 €
VIAC INFO K CENÁM

NA WEBE

    FLAMBOYAN CARIBE
MALORKA – MAGALUF
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