CYPRUS
Turecko

Stredozemné more

PROTARAS
PAPHOS

LARNAKA

hlavné mesto: Nikózia
počet obyvateľov: 885 000
rozloha: 9 251 km2
časový posun: + 1 hodina
doba letu: 4 hod. 30 minút
mena: euro
úradný jazyk: grécky, turecký, anglický
JUŽNÝ CYPRUS
Južný Cyprus je gréckou časťou ostrova Cyprus, oficiálne sa
nazýva Cyperská republika. Vznikol rozdelením ostrova na
južnú a severnú časť (obývanú prevažne tureckým obyvateľ
stvom) v dôsledku nepokojov v 20. st. Je členom Európskej
únie, občania SR môžu cestovať do krajiny s platným ob
čianskym preukazom. Cyprus je tretím najväčším ostrovom
v Stredozemnom mori, pričom 10 km2 z jeho územia tvoria
vodné plochy. Právom preto môžeme o Cypre hovoriť ako
o veľmi zelenom ostrove, ktorý ponúka mnohé historické, ale
aj prírodné krásy. Pri pohľade do minulosti sa Cyprus nazýva
aj ostrovom bohyne lásky a krásy – Afrodity. Miestom zrode
nia tejto bohyne z morskej peny sú skaly, nachádzajúce sa
neďaleko pobrežných útesov mesta Paphos. V dejinách bol
Cyprus prekvitajúcim centrom kultového uctievania Afrodity.
Medzi jeden z najznámejších obrazov zobrazujúcich jej zro
denie je Botticelliho Zrodenie Venuše. Cyperčanom je vlast
ná pohostinnosť a vynikajúce služby nielen v hotelových
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rezortoch, ale aj na uliciach. Južný Cyprus je vďaka svojej
výnimočnej polohe právom označovaný ako najslnečnejšie
miesto v Európe, pretože je tu viac ako 300 slnečných dní
v roku. Pláže v tejto časti ostrova sa vyznačujú jemným, zla
tistým pieskom. Táto časť krajiny je natoľko rozmanitá, že
tu možno nájsť nádherné, šíre pláže s pozvoľným vstupom
do príjemne teplého mora a o kúsok ďalej menšie zátoky
s tmavou vodou a veľkou hĺbkou. V južnej časti ostrova ne
smiete obísť turistami veľmi vyhľadávanú Nissi beach a tiež
národný park Cabo Greco s nádhernou modrou lagúnou.
Cyprus však nie je iba o plážach a nádhernom mori. Jeho
horský masív ponúka možnosti aktívne strávenej dovolenky.
Na takúto aktivitu je priamo stvorené pohorie Troodos, kto
ré ponúka množstvo rôznych túr a výstupov. Kto má radšej
históriu, ten si príde na svoje v centre každého mestečka, no
úplnú rozprávku môže zažiť v dedinke Lefkara.

obdobiach pozorovať na soľnom jazierku plameniaky. Komu
by sa žiadalo histórie, má možnosť navštíviť severnú časť
mesta, kde sa nachádzajú chrámy bohov Dionýza a Tézea,
ktoré sú zapísané v zozname UNESCO.
LARNAKA
Larnaka sa pokladá za najstaršie mesto Cypru, preto tu
nájdeme mnohé architektonické skvosty staré viac ako šesť
tisícročí. Neďaleko Larnaky je umiestnené medzinárodné le
tisko a dĺžka transferu do miestnych hotelov je krátka. Toto
mesto sa však pýši nielen svojou polohou na zemi, ale i po
kladom vraku Zenobie pod morskou hladinou, kam mieria
stovky potápačov ročne.

PROTARAS
Nádherné turistické centrum mesta ponúka výborné mož
nosti aktívne strávenej dovolenky. Promenáda pozdĺž celého
PAPHOS
pobrežia je lemovaná obchodíkmi, barmi, reštauráciami, kde
Oblasť Paphos sa rozprestiera juhozápadne od hlavného nájdete všetko, čo k dovolenke patrí. V Protarase si užijete
mesta Nikózia. Je to pokojnejšia oblasť, v ktorej si prídu krásne piesočnaté pláže s nádhernou vodou, ktorá má prí
na svoje milovníci piesočnatých pláží a slnenia. Veľmi obľú jemnú teplotu až do neskorej jesene.
bená je pláž Lara beach, ktorá je známa svojimi zákutiami,
kde nájdu domov stovky korytnačích vajec. Krištáľovo čis
tú vodu si môžete užívať na poloostrove Akamas, na plá PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA JUŽ. CYPRE
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Zaujímavosťou je, že v oblasti Larnaky je možné v niektorých Voda

CORALLIA BEACH HOTEL
CYPRUS – PAPHOS
NOVINKA

od

520 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

PRIAMO
NA PLÁŽI

FITNES
CENTRUM

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

DOBRÁ
POLOHA

DOBRÁ
CENA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

BEZBARIÉROVÝ
PRÍSTUP

Hotel je skvelou voľbou pre všetky vekové kategórie, je situovaný v peknej oblasti a ponúka atraktívne prostredie pre oddych priamo pri pláži. Svojim náv
števníkom poskytuje ideálne podmienky na prežitie pohodovej dovolenky.
Poloha: tento hotel vyniká najmä výhodnou polohou,
priamo pri piesočnatej pláži v obľúbenej oblasti Coral Bay,
v západnej časti ostrova Cyprus. Hotel je situovaný v tichej
a pokojnej časti, no v okolí hotela sa nachádza niekoľko
reštaurácií a obchodov, ďalšie taverny a kaviarne sú 15
minút chôdze od hotela. Pri hoteli je zastávka autobusu,
a tak sa pohodlne a ľahko dostanete aj do živšieho centra
Paphosu. Hotel je vhodný aj ako východiskový bod na výlety
po ostrove. Vzdialenosť od letiska v Paphose je 30 km.
Hotel: vstupná hala s recepciou, lobby, bufetová reštaurá
cia s tematickými večerami vo vybraných dňoch, bar, von
kajší bazén s detskou časťou s ležadlami a slnečníkmi okolo

bazéna a na záhrade zdarma, Wi-Fi pripojenie na recepcii
zdarma, detské ihrisko, menšie fitnescentrum, obchod,
tenisový kurt, úschovňa batožiny, parkovanie. Služby za po
platok: stolný tenis, sauna.
Izby: hotel tvoria jednoduchšie, no účelne zariadené štúdia
a apartmány, orientované na okolie hotela alebo s čiastoč
ným výhľadom na more. Štúdiá tvorí jedna miestnosť, majú
dve základné lôžka a možnosť jednej prístelky (pohovka)
a sú vybavené zariadenou kuchynkou s chladničkou, kúpeľ
ňou s WC, klimatizáciou, SAT TV a balkónom s posedením.
Apartmány majú zariadenú kuchynku spojenú s obývacou
časťou s prístelkami pre 1-2 osoby (pohovka), oddelenú

spálňu pre dve osoby, kúpeľňu s WC, klimatizáciu, SAT TV
a balkón/terasu s posedením. Bezbariérové izby sú na vyžia
danie (obmedzený počet).
Stravovanie: bez stravy, raňajky alebo polpenzia. Strava je
servírovaná formou bufetových stolov v hotelovej reštaurá
cii. Niekoľkokrát za týždeň hotel ponúka tematické večery
(grécky večer, cyperský večer, taliansky večer...).
Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je
vhodná aj pre rodiny s deťmi. Nachádza sa priamo pred ho
telovým areálom. Ležadlá, slnečníky a vodné športy na pláži
sú za poplatok.
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TSOKKOS GARDENS HOTEL
CYPRUS – PROTARAS
NOVINKA

od

589 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

VÝBORNÁ
POLOHA

ŠTRKOVO-PIESOČNATÁ
PLÁŽ

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

ANIMÁCIE

PRE RODINY
S DEŤMI

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

BEZBARIÉROVÉ
IZBY

Hotel je určený všetkým vekovým kategóriám. Jeho poloha vo vyhľadávanom letovisku ponúka pobyt s rozmanitými možnosťami oddychu v príjemnom pro
stredí, neďaleko centra Perneru a v blízkosti viacerých menších pláži.
Poloha: hotel je situovaný v stredisku Protaras, v časti
Pernera. V okolí hotela sa nachádza niekoľko reštaurácií a ta
verien či nákupných možností. Rušnejšie centrum Protarasu je
vzdialené asi 2 km. Od najbližšej piesočnatej pláže (miestami
s drobnými kamienkami) v zátoke Marlita Bay je hotel vzdiale
ný 350 m. Od letiska v Larnake je hotel vzdialený 65 km.
Hotel: vstupná hala s recepciou, lobby, hlavná reštaurácia,
hotelový bar, bar pri bazéne, vonkajší bazén s ležadlami
a slnečníkmi okolo bazéna zdarma, oddelený detský bazén,
hotelový animačný program pre deti a dospelých, detský
klub, stolný tenis, Wi-Fi pripojenie za poplatok, fitnescen
trum, sauna, úschovňa batožiny.
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Izby: hotel ponúka dvojlôžkové izby s možnosťou jednej
alebo dvoch prísteliek (prístelky môžu byť formou samo
statného lôžka/pohovky alebo poschodovej postele), ktoré
sú orientované na okolie hotela alebo na bazén. Izby sú
vybavené vlastnou kúpeľňou s WC a sušičom vlasov, klimati
záciou, SAT TV, telefónom, príslušenstvom na prípravu čaju
a kávy a balkónom s posedením. Služby za poplatok: Wi-Fi
pripojenie, trezor. Bezbariérová izba na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufeto
vých stolov. All inclusive – raňajky, obedy, večere formou
bufetových stolov, počas dňa vo vybraných hodinách malé
občerstvenie, teplé a studené snacky, zmrzlina, káva, čaj

a zákusky. Miestne vybrané alkoholické a nealkoholické ná
poje v areáli hotela v čase od 10.00 do 24.00 hod.
Pláž: malá piesočnatá pláž s prímesou drobných kamienkov
v zátoke Marlita Bay je 350 m od hotela (odporúčame obuv
do vody). Približne 200-400 m od tejto pláže sa nachádza
jú ďalšie zátoky s menšími piesočnatými plážami. Väčšia
piesočnatá pláž Sunrise beach je v Protarase a je vzdialená
1,5 km od hotela. Ležadlá, slnečníky a vodné športy na pláži
sú za poplatok.

TSOKKOS PROTARAS BEACH
CYPRUS – PROTARAS
NOVINKA

od

769 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

MODRÁ
VLAJKA

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

NÁŠ
TIP

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

Hotel so svojou skvelou polohou je situovaný pri peknej pláži a zároveň neďaleko živého centra s nekonečnou ponukou zábavy a nákupov. Svojim návštevní
kom ponúka kvalitné služby a je ideálnym miestom na strávenie príjemnej a plnohodnotnej dovolenky.
Poloha: hotel je situovaný v stredisku Protaras a vďaka
svojej ideálnej polohe je obľúbenou voľbou dovolenkárov.
Od peknej piesočnatej pláže Sunrise beach je vzdialený
len 200 m a najbližšie nákupné možnosti, reštaurácie či
bary nájdete v okolí hotela. Živé centrum známeho stre
diska Protaras je vzdialené asi 15 minút chôdze. Od letiska
v Larnake je hotel vzdialený 65 km.
Hotel: vstupná hala s recepciou, lobby, hlavná hotelová
reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne, dva vonkajšie bazé
ny s ležadlami a slnečníkmi zdarma, detský bazén, plážové
osušky (za vratný depozit), hotelový animačný program
pre deti a dospelých, Wi-Fi pripojenie za poplatok, tenisový

kurt, stolný tenis, fitnescentrum, sauna a vírivka (za popla
tok), úschovňa batožiny.
Izby: hotel prešiel rekonštrukciou v roku 2017 a ponúka
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, ktoré sú oriento
vané na okolie hotela alebo na morskú stranu. Všetky kom
fortne zariadené izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou s WC
a príslušenstvom, sušičom na vlasy, klimatizáciou, SAT TV,
telefónom, príslušenstvom na prípravu čaju a kávy a balkó
nom. Služby za poplatok: Wi-Fi pripojenie, trezor.

bufetových stolov, tematické večere, počas dňa vo vybra
ných hodinách malé občerstvenie, teplé a studené snacky,
zmrzlina, káva, čaj a zákusky. Miestne vybrané alkoholické
a nealkoholické nápoje v areáli hotela v čase od 10.00
do 24.00 hod.
Pláž: piesočnatá pláž Sunrise beach, ktorá je ocenená
Modrou vlajkou, je vzdialená 200 m. Má pozvoľný vstup
do mora a je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Ležadlá, slneč
níky a vodné športy na pláži sú za poplatok. Známa pláž Fig
Tree Beach je vzdialená 1,3 km.

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufeto
vých stolov. All inclusive – raňajky, obedy, večere formou
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