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COSTA BRAVA A COSTA DEL MARESME
Významná časť turistov z celej Európy mieri v lete práve
počet obyvateľov: 46 570 000
rozloha: 505 995 km2
na Costa Brava – na najbližšie španielske pláže. Zálivy s plážami s hrubozrnným zlatistým pieskom striedajú skalnaté
časový posun: nie je
doba letu: asi 2 hod. a 30 minút do Barcelony
útesy s turistickými chodníčkami s výhľadom na pobrežie
mena: euro
Costa Brava. Morské pobrežie pokračuje smerom na juh
úradný jazyk: španielsky, katalánsky, galícijský, baskický, pod názvom Costa del Maresme a označuje sa ním oblasť,
ktorá leží asi 30 km severne od Barcelony až po Blanes,
valencijský
ktorým začína Costa Brava. Táto časť pobrežia sa vyznačuje
ŠPANIELSKO
dlhými a širokými piesočnatými plážami, lemovanými rýchŠpanielske kráľovstvo leží v juhozápadnej časti Európy lodráhou, ktorá spája stredomorské pobrežie s vábivou a kozna Pyrenejskom polostrove, pobrežie má celkovú dĺžku mopolitnou Barcelonou, pýšiacou sa množstvom kultúrnych
4 964 km. Je to turistická veľmoc, do ktorej ročne zavíta a zábavných podnikov, obchodov a športových centier.
takmer 80 miliónov návštevníkov. Známe a navštevované
veľkomestá sú Madrid, Barcelona a Valencia. Španielsko je LLORET DE MAR
známe bohatou a kvalitnou stravou pre náročných klientov, Perla divokého pobrežia, v oblasti Costa Brava, je známa
vynikajúcim červeným vínom, historickými budovami, pa- rušným nočným životom, barmi, zábavnými podnikmi
miatkami, zlatistými pieskovými plážami, temperamentným a diskotékami, deti láka blízky aquapark. Skaliská sa dvíhajú
a zhovorčivým domácim obyvateľstvom užívajúcim si stabil- od morského dna a tvoria nádherné pozadie divokého poné slnečné počasie a teplé letné noci v tanečnom rytme fla- brežia. Názov mestečka pochádza zo starobylého Lauredal
menca. Letecké zájazdy sú realizované s odletmi z Bratislavy – vavrínový háj. Nádherné zlaté pláže sú ním obkolesené.
alebo Viedne na letisko v Barcelone.
Vzdialenosť od letiska v Barcelone je asi 85 minút.
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MALGRAT DE MAR
Malgrat de Mar je starobylé katalánske mestečko, ktoré leží
na pobreží Costa del Maresme medzi mestami Pineda de
Mar a Blanes. S Barcelonou ho spájajú priamo železnica aj
miestne cesty či diaľnica. Hlavnou turistickou oblasťou je
hotelová zóna, ktorá sa tiahne pozdĺž pobrežnej promenády
od centra Malgratu až do susednej Santa Susanny. Malgrat
de Mar patrí k najvyhľadávanejším letoviskám na pobreží Katalánska. Vzdialenosť od letiska v Barcelone je asi 70
minút.
SANTA SUSANNA
Santa Susanna je novopostaveným prímorským strediskom
a je známa svojimi krásnymi dobre udržiavanými plážami
s pieskom, zelenými parkami a pobrežnou promenádou,
ktorá plynule prechádza do strediska Malgrat na pobreží
Costa del Maresme. Pri promenáde nájdete väčšinu obchodov, reštaurácií so stredomorskými špecialitami, rázovitých
barov s kokteilami a diskoték. Každý utorok sa konajú miestne trhy pred hotelom Indalo Park. Medzi Santa Susannou
a Pinedou je športové stredisko (Dunas). Vzdialenosť od letiska v Barcelone je asi 70 minút.

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY V ŠPANIELSKU
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FAKULTATÍVNE VÝLETY

Montserrat – najvýznamnejšie pútnické miesto Katalánska,
nachádzajúce sa uprostred impozantného národného parku. Panoramatická cesta vnútrozemím Katalánska na úpätie
Strediská Lloret de Mar, Malgrat de Mar a Santa Susanna sú
hrebeňa Montserrat. Cesta horským vláčikom ku kláštornévďaka svojej polohe ideálnym východiskovým bodom na rôzmu komplexu. Súčasťou programu je aj degustácia miestne zaujímavé výlety do okolia. Uvedená ponuka fakultatívnych likérov.
nych výletov je orientačná. Ich uskutočnenie závisí od naplnenia minimálneho počtu účastníkov.
Lodný výlet do Tossa de Mar – výlet loďou popri pobreží
Costa Brava do dedinky Tossa de Mar. Tossa de Mar patrí
Večerná Barcelona s fontánami – okrem najznámejších
k tým najromantickejším miestam, kde nájdete stredoveatrakcií a stavieb geniálneho katalánskeho architekta A.
kú atmosféru uprostred mohutných hradieb, kde môžete
Gaudího, navštívite aj jedinečnú večernú atrakciu pod šírym
ochutnať čerstvé morské špeciality, alebo tráviť voľný čas
nebom – Barcelonské fontány – predstavenie hudby, farebna plážach, ktoré sú lemované krásnymi skalnými útesmi.
ných svetiel a vody.
Marineland – neďaleko strediska Malgrat de Mar sa nacháAndorra – návšteva malebného štátika v lone Pyrenejí,
dza očarujúci vodný svet s množstvom bazénov, toboganov,
ktorý je pod spoločnou správou Francúzska a Španielska.
malou zoo a nezabudnuteľnými predstaveniami delfínov,
Pre Andorru je príznačná panenská príroda s neopakovateľktoré ocenia najmä tí najmenší diváci.
nými výhľadmi a lacné nákupy, ktoré nepodliehajú colným
poplatkom.
Water World – na okraji strediska Lloret de Mar je vybudovaný aquapark so širokou ponukou gigantických toboganov. Na tomto mieste sa dokonale odreagujú malí i veľkí
návštevníci.

Girona – návšteva romantického starobylého mesta s jedinečnou architektúrou a gotickou katedrálou, ktorá má najširšiu loď na svete. Veľkou turistickou atrakciou tohto mesta
je aj židovské ghetto, ktoré patrí k tým najzachovalejším
v Európe. Jedinečnú atmosféru Girony si najlepšie vychutnáte počas posedenia v miestnych kaviarničkách či prechádzkou po stredovekých hradbách.
Figueres – mesto je rodiskom známeho umelca Salvadora
Dalího, dnes je tu múzeum venované jeho surrealistickým
dielam. Návštevu tohto mesta odporúčame všetkým milovníkom moderného umenia.
Cadaques – pôvabné rybárske mestečko s bielymi kamennými uličkami a rázovitou atmosférou uprostred zátoky
v blízkosti polostrova Cap de Creus – najvýchodnejšieho
bodu Španielska. Toto miesto inšpirovalo pri svojej tvorbe
mnoho španielskych umelcov, medzi ktorých patril Salvador
Dalí či Pablo Picasso.
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ROYAL BEACH
ŠPANIELSKO – LLORET DE MAR

od

395 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

13
OBĽÚBENÝ
HOTEL

PRI
PLÁŽI

VÝBORNÁ
POLOHA

MODRÁ
VLAJKA

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

ANIMÁCIE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

Hotel má vynikajúcu polohu v blízkosti atraktívnej pláže Fenals so zlatistým hrubozrnným pieskom. Do centra Lloret de Mar s obchodmi, reštauráciami, barmi
a kaviarňami s výbornou kávou zájdete z hotela pešo len za 10 minút.
Poloha: asi 100 m od pláže Fenals a plážovej promenády
s reštauráciami, kaviarňami, obchodmi a rôznymi zábavnými atrakciami. Oproti hotelu sa nachádza supermarket.
Historické centrum Lloret de Mar s množstvom obchodov
s ponukou svetových značiek je dostupné pešo za 10 minút.
Golfové ihrisko a aquapark sú od hotela vzdialené asi 3 km.
Raz do týždňa sa konajú miestne trhy 10 minút od hotela.
Hotel: disponuje recepciou, barom, reštauráciou, bazénom, kde sú ležadlá a slnečníky zdarma, hostia majú k dispozícii biliard, stolný tenis, bazén, detský bazén, vírivku
na streche s terasovým barom, solárium, hry a animačný
program pre deti, malé detské preliezačky pri bazéne,
požičovňu áut, obchod so suvenírmi. Wi-Fi vo verejných
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priestoroch hotela je za poplatok, internetový kútik za poplatok. V blízkosti hotela sa nachádza minigolfové ihrisko
a priamo pred hotelom autobusová zastávka.
Izby: účelne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby
s možnosťou jednej prístelky majú sociálne zariadenie
(WC, sprcha alebo vaňa), sušič na vlasy, balkón, chladničku
za poplatok a na vyžiadanie, telefón, SAT TV, trezor a Wi-Fi
za poplatok. Dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek
a detská postieľka na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia (raňajky, večere) s možnosťou
výmeny večere za obed (nutné nahlásiť v recepcii hotela
deň dopredu do 18.00 hod.), formou pestrých a kvalitných

bohatých bufetových stolov. Možnosť doobjednať si plnú
penziu alebo all inclusive za príplatok. ALL INCLUSIVE: plná
penzia formou bufetu, počas jedla nápoje – víno, pivo a nealkoholické čapované nápoje, neobmedzená konzumácia
alkoholických a nealkoholických nápojov v bare, rýchle občerstvenie - snacky, hamburgery, pizza, sendviče a zmrzlina
v hotelovej reštaurácii.
Pláž: asi 100 m od hotela, krásna široká piesočnatá pláž
Fenals ocenená Modrou vlajkou, s ponukou vodných športov a plážových barov, plážový servis za poplatok, sprchy
na pláži zdarma.

MARIA DEL MAR
ŠPANIELSKO – LLORET DE MAR

od

380 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

12
NÁŠ
TIP

MODRÁ
VLAJKA

DOBRÁ
POLOHA

AKTÍVNA
DOVOLENKA

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

WI-FI
ZDARMA

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

Kvalitný hotel s príjemným personálom, v rušnom stredisku s možnosťou zábavy, nákupov a oddychu, s nezameniteľnou atmosférou rázovitých španielskych
barov, kde zábava končí v skorých ranných hodinách. Pobrežná promenáda lemovaná barmi a reštauráciami je ideálna na romantické večerné prechádzky.
Poloha: priamo v centre strediska Lloret de Mar, cca
250 m od krásnej rozľahlej pláže Playa de Lloret, asi 80 km
od Barcelony a 40 km od Girony. V tesnej blízkosti hotela sa
nachádzajú obchody, potraviny, reštaurácie, kaviarne, bary
a diskotéky. Autobusová stanica, ktorá ponúka pravidelné
autobusové spojenia do okolitých miest Blanes, Tossa de
Mar, Girona a Barcelona, je od hotela vzdialená len 5 minút
chôdze.
Hotel: hotelový komplex pozostáva z dvoch budov, k dispozícii recepcia, výťah, Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma, slnečná terasa, dva vonkajšie bazény, jeden vnútorný
bazén, biliard, solárium so slnečníkmi a ležadlami, herňa
pre deti, TV miestnosť, fitnescentrum, internetový kútik (za

poplatok), večerný program, reštaurácia s grilom s jedlami
podávanými formou bufetu alebo à la carte (výber z jedálneho lístka), kaviareň a bar pri bazéne so živou hudbou.
Úschovňa batožín na recepcii, požičovňa bicyklov. Každý
utorok sa konajú miestne trhy 5 minút od hotela.
Izby: komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou
jednej prístelky majú vlastnú kúpeľňu s WC, klimatizáciu,
sušič na vlasy, minibar, balkón, SAT TV, trezor za poplatok.
Izby s možnosťou dvoch prísteliek a bezbariérové izby sú
na vyžiadanie.

deň dopredu do 18.00 hod.), formou pestrých a kvalitných
bohatých bufetových stolov. Možnosť doobjednať si plnú
penziu alebo all inclusive za príplatok. ALL INCLUSIVE: plná
penzia formou bufetu, počas jedla nápoje – víno, pivo a nealkoholické čapované nápoje, neobmedzená konzumácia
alkoholických a nealkoholických nápojov v bare, rýchle občerstvenie - snacky, hamburgery, pizza, sendviče a zmrzlina
v hotelovej reštaurácii.
Pláž: krásna široká piesočnatá verejná pláž ocenená
Modrou vlajkou, plážový servis za poplatok, sprchy na pláži
zdarma. Pláž lemuje promenáda s barmi a reštauráciami.

Stravovanie: polpenzia (raňajky, večere) s možnosťou
výmeny večere za obed (nutné nahlásiť v recepcii hotela
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CARTAGO NOVA
ŠPANIELSKO – MALGRAT DE MAR

od

372 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

13
DOBRÁ
POLOHA

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

NÁŠ
TIP

ANIMÁCIE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

WI-FI
ZA DOPLATOK

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

MODRÁ
VLAJKA

Hotel Cartago Nova má fantastickú polohu len 50 metrov od pláže a priamo na promenáde s obchodíkmi, reštauráciami a barmi s ponukou hudby všetkých žánrov. Izby
sú vkusne zariadené v stredomorských tónoch. Polohu hotela ocenia mladšie ročníky vyhľadávajúce počas dovolenky nočnú zábavu a nakupovanie.
Poloha: priamo na rušnej promenáde, asi 50 metrov od piesočnatej pláže, na ktorú sa dostanete podchodom. V blízkosti hotela je množstvo obchodov, supermarketov, reštaurácií, barov a kaviarní, požičovňa bicyklov. Miestne trhy sa
konajú raz do týždňa 10 min. od hotela.

Izby: účelne a vkusne zariadené klimatizované dvojlôžkové
izby s možnosťou jednej prístelky majú balkón, sociálne zariadenie (vaňa alebo sprchovací kút, WC) so sušičom na vlasy, SAT TV, trezor za poplatok. Izby s dvomi prístelkami sú
na vyžiadanie, detská postieľka na vyžiadanie a za poplatok.

Hotel: priestranná recepcia so sedením, hotelová reštaurácia, snack bar, bar, výťah, biliard, herňa, spoločenská miestnosť s TV, večerné animácie, jedáleň, bazén s oddelenou
časťou pre malé deti, bar s terasou pri bazéne, ležadlá a slnečníky (zdarma), slnečná terasa, zmenáreň. Wi-Fi v spoločných priestoroch za poplatok, internetový kútik (za poplatok). Súčasťou hotelovej budovy je aj diskotéka Tropicana
pre hotelových hostí.

Stravovanie: polpenzia (raňajky, večere) s možnosťou
výmeny večere za obed (nutné nahlásiť v recepcii hotela
deň dopredu do 18.00 hod.), formou pestrých a kvalitných
bohatých bufetových stolov. Možnosť doobjednať plnú
penziu alebo all inclusive za príplatok. ALL INCLUSIVE: plná
penzia formou bufetu, počas jedla nápoje – víno, pivo a nealkoholické čapované nápoje, neobmedzená konzumácia
alkoholických a nealkoholických nápojov v bare, rýchle
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občerstvenie - snacky, hamburgery, pizza, sendviče a zmrzlina v hotelovej reštaurácii.
Pláž: krásna široká piesočnatá pláž s hrubozrnným pieskom
asi 50 metrov od hotela, plážový servis za poplatok, sprchy
na pláži zdarma. Úschovňa osobných vecí a stanica na dobíjanie mobilných telefónov na pláži za poplatok.

SUMMER SUN
ŠPANIELSKO – SANTA SUSANNA

od

372 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

13
DOBRÁ
POLOHA

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

BEZBARIÉROVÝ
PRÍSTUP

MODRÁ
VLAJKA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

Summer Sun sa nachádza v letovisku Santa Susanna, len pár krokov od pláže. Pomerne mladé stredisko je bezprostredne prepojené so susedným Malgrat de
Mar, kde sa dá poprechádzať aj v uličkách historického centra. Rodiny s deťmi majú možnosť navštíviť vodný park alebo si užiť večerné predstavenia. Mladé
páry ocenia blízkosť hudobných klubov, diskoték a stánkov so suvenírmi.
Poloha: nachádza sa 100 metrov od pláže na pobreží
Costa del Maresme, len pár metrov od centra mesta Santa
Susanna. Promenádu lemujú reštaurácie s voňajúcimi španielskymi špecialitami a dobrým červeným vínom, kaviarne, bary, obchody a rôzne zábavné atrakcie pre malých aj
veľkých.

Izby: účelne zariadené klimatizované dvojlôžkové a trojlôžkové izby majú sociálne zariadenie (WC, sprcha alebo vaňa),
telefón, SAT TV, chladničku za poplatok na vyžiadanie, trezor za poplatok, Wi-Fi na izbe za poplatok. Dvojlôžkové izby
s možnosťou dvoch prísteliek na vyžiadanie. Izby s bezbariérovým prístupom a detská postieľka na vyžiadanie.

Hotel: recepcia, bar, bazén s ležadlami a slnečníkmi (zdarma), detský bazénik, atraktívna reštaurácia, snack bar, biliard, Wi-Fi vo verejných priestoroch hotela je za poplatok,
internetový kútik (za poplatok), hry a animačný program
pre deti, detské ihrisko, požičovňa áut v stredisku. V blízkosti hotela sa nachádza minigolfové ihrisko.

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere s možnosťou
výmeny večere za obed (nutné nahlásiť v recepcii hotela
deň dopredu do 18.00 hod.), formou pestrých a kvalitných
bohatých bufetových stolov. Možnosť doobjednať plnú
penziu alebo all inclusive za príplatok. ALL INCLUSIVE:
plná penzia formou bufetu, počas jedla nápoje – víno, pivo

a nealkoholické čapované nápoje, neobmedzená konzumácia alkoholických a nealkoholických nápojov v bare, rýchle
občerstvenie - snacky, hamburgery, pizza, sendviče a zmrzlina v hotelovej reštaurácii.
Pláž: krásna široká piesočnatá pláž s hrubozrnným pieskom
asi 100 metrov od hotela (prístupná podchodom), plážový
servis za poplatok, sprchy na pláži zdarma.
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MONTEPLAYA
ŠPANIELSKO – MALGRAT DE MAR

od

462 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

16
LUXUSNÝ
HOTEL

PRE
NÁROČNÝCH

HOTEL LEN
PRE DOSPELÝCH

DOBRÁ
POLOHA

WI-FI
ZDARMA

MODRÁ
VLAJKA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

BEZBARIÉROVÝ
PRÍSTUP

Vkusne a luxusne zariadený hotel špecializovaný len pre dospelých (minimálny vek klientov je 16 rokov). V roku 2016 prešiel kompletnou rekonštrukciou.
Svojim návštevníkom ponúka širokú škálu kvalitných služieb a je ideálnym miestom pre maximálne využitie letnej dovolenky.
Poloha: iba 50 m od rozľahlej piesočnatej pláže, na ktorú sa
dostanete podchodom. Približne 700 m od centra strediska
Malgrat de Mar a 70 km od Barcelony. V blízkosti hotela je
množstvo obchodov, reštaurácií, barov a kaviarní. Vodný
park s delfináriom je od hotela vzdialený asi 4 km.
Hotel: vstupná hala s recepciou, reštaurácia, TV miestnosť a čitáreň s knižnicou, biliard, záhrada, dva vonkajšie
kaskádovité bazény s vodopádom, solárium s ležadlami a slnečníkmi, terasa so službami snack baru, zmenáreň, Wi-Fi
pripojenie v celom hoteli zdarma. Za poplatok kozmetický
salón, masáže, kaderníctvo, čistiareň odevov, lekár a parkovisko. Raňajšie animačné programy v exteriéri, večerný
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program (živá hudba, predstavenia). Pre hostí je tiež k dispozícii zóna pre skorý prílet a odlet (sprchy, šatne, úschovňa
batožiny).
Izby: moderne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby
s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu so sprchovým
kútom, sociálne zariadenie a sušič na vlasy, balkón, telefón,
SAT TV, varnú kanvicou s príslušenstvom na prípravu kávy
a čaju, chladničku. Wi-Fi pripojenie je zdarma, trezor za poplatok. Bezbariérové izby sú k dispozícii na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia (raňajky, večere) alebo plná penzia
(za doplatok) formou bufetových stolov s bohatou ponukou

stredomorských špecialít. Možnosť doobjednania špeciálnej stravy pre alergikov a celiatikov.
Pláž: široká piesočnatá pláž asi 50 m od hotela, plážový servis za poplatok, sprchy na pláži zdarma. Úschovňa
osobných vecí a stanica na dobíjanie mobilných telefónov
na pláži za poplatok. Požičanie plážových hotelových osušiek ku bazénu za depozit.

Štedrá karta vám dopraje doma,
aj na cestách
Výhody Štedrej karty využijete doma
a kdekoľvek vo svete:
Odmena 0,5 % z hodnoty nákupu
Až do 50 dní bez úroku
Ideálna karta na cestovanie

www.stedrakarta.sk

MALORKA
Baleárske more
MALORKA
PAGUERA

PALMA DE MALLORCA
EL ARENAL

MAGALUF

Stredozemné more

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 svojim 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.
PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA MALORKE
Mesiac
Vzduch
Voda

V
23
17

VI
27
21

VII
29
24

VIII
30
25

IX
27
24

X
23
21

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
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
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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.

BEVERLY PLAYA
MALORKA – PAGUERA
NOVINKA

od

649 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

VÝBORNÁ
POLOHA

WI-FI
ZA DOPLATOK

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PRI
PLÁŽI

OBĽÚBENÝ
HOTEL

DETSKÉ
IHRISKO

ANIMÁCIE

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, Wi-Fi 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, Wi-Fi pripojenie. Izby typu Superior sú
zrekonštruované. Možnosť jednolôžkových izieb v obme
dzenej kapacite.

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.

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

od

590 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

400
PIESOČNATÁ
PLÁŽ

VÝBORNÁ
STRAVA

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

AKTÍVNA
DOVOLENKA

WI-FI
ZA DOPLATOK

AQUAPARK

PLÁŽ
400 METROV

NÁŠ
TIP

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: Wi-Fi pripojenie a internetový
kútik, požičovňa bicyklov, uteráky k bazénu (pri príchode sa
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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.

FLAMBOYAN CARIBE
MALORKA – MAGALUF

od

659 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

PRIAMO
NA PLÁŽI

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZA DOPLATOK

VÝBORNÁ
STRAVA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

WELLNESS

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.
Wi-Fi 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, Wi-Fi pripojenie.
Možnosť jednolôžkových izieb v obmedzenej kapacite.

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.

Stravovanie: raňajky, polpenzia alebo all inclusive formou
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