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LARACHE
podobne ako ostatné mestá nachádzajúce sa 
pozdĺž pobrežia aj Larache je pokojné, malebné 
prímorské mesto, ožívajúce zvyčajne s prícho-
dom letných mesiacov, kedy na pláže zavítajú 
turisti. Nachádzajú sa tu kultúrne a historické 
pamiatky ako napr. ruiny pevnosti zo 16.st. 
postavené Portugalcami, španielske opevne-
nie, starý španielsky cintorín, antické ruiny, 
legendárne záhrady hesperidiek, bohýň zá-
padu. 

Krajinu ako z rozprávok 
Tisíc a jednej noci, pre-
kypujúcu životom a plnú 
prírodných kontrastov, 
orientálnych chutí a vôní 
si doslova zamilujete. Je to 
jedinečná krajina na pobre-
ží severnej Afriky, ktorú 
od Európy oddeľuje len 
úzky Gibraltársky prieliv a 
kde sa stretáva Atlantický 
oceán so Stredozemným 
morom. Maroko patrí me-
dzi najkrajšie africké štáty, 
kde sa harmonicky dopĺňa 
arabsko-islamská kultúra 
s berberskými tradíciami. 

KLIMATICKÁ TABUĽKA

mesiac vzduch voda

6 28 °C 21 °C
7 31°C 23 °C
8 31 °C 24 °C
9 29 °C 23 °C

LARACHE

MAROKO Rozloha: 446 550 km2
Počet obyvateľov: 35 325 000
Hlavné mesto: Rabat
Mena:  dirham
Medzinárodná poznávacia 
značka: MA
Internetová doména: .ma
Smerové telefónne číslo: +212

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

RABAT

TangierLarache

Letecká doprava

PROGRAM 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:         odlet z Bratislavy, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8. deň:         uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy.
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Pripravili sme pre Vás 8    
a 15-dňové pobytové zá-
jazdy z  odletového miesta 
Bratislava  do  Tangier (TNG). 
Lety sú zabezpečené lie-
tadlami, ktoré sú vybavené 
najmodernejšou aviatikou 
a  špičkovými technickými 
systémami.
Pobyty na 8 dní z  Bratislavy  
budú odlietať každú nedeľu od 
21.06. do 06.09.2020.
Priamy let z  Bratislavy do 
Tangier trvá približne 3 
hod. 50 min. Transfer z  le-
tiska do strediska Larache  
trvá približne 1 hodinu.

LETECKÁ DOPRAVA
PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena 
letenky pre 

„DIEŤA ZDARMA“

Povinné príplatky Príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky Cestovné poistenie osoba/deň

Osoba od 2r. Dieťa do 2r. A 1 A 3
290 € 210 € 69 € 2,80 € 3,40 €

TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) 
Odlet z BTS - TNG 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09.

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.

V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava – Tangier – Bratislava, transfer z letiska klima-
tizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť. Na palube lietadla je podávaná voda, káva a čaj.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok 
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou. 
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: v niektorých strediskách miestne úrady zaviedli účtovanie pobytovej taxy. Pobytová taxa predstavuje miestny 
poplatok, ktorý sa účtuje za každý deň pobytu a na osobu. Platí sa priamo na mieste pobytu.
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LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

PRE RODINY

SUPER CENA
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hotel Lixus Beach Resort 

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: hotel pri brehoch Atlantického 
oceánu • cca 12 km od Larache (1x za pobyt 
výlet zdarma) • hodina jazdy autom od me-
dzinárodného letiska v meste Tangier • v 
susedstve 18-jamkového golfového ihriska
POPIS A PLÁŽ: areál hotela sa rozprestie-
ra priamo nad širokou piesočnatou plážou • 
pár minút chôdze od pláže cestičkou okolo 
hotela, prípadne priamo z areálu schoda-
mi • ležadlá a slnečníky na pláži zdarma 
(osušky za depozit)
VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • bar • bar pri bazéne 
• bar na pláži • bazén • detský bazén • 
terasa na slnenie • obchodík so suvenírmi 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • 
WiFi v spoločensk‘‚ých priestoroch zdarma 
• za poplatok – SPA centrum • hammam • 
sauna • masáže • vnútorný bazén 

UBYTOVANIE: moderné a priestranné 
2-lôžkové izby s možnosťou až 2 príste-
liek (rozkladací gauč pre 2 osoby) • majú 
klimatizáciu • SAT-TV • telefón • sušič 
na vlasy • vlastné sociálne zariadenie • 
chladnička • balkón • izby až pre 5 osôb 
na vyžiadanie • trezor a výhľad na more 
za poplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE • možnosť 
príplatku za GOLDEN ALL INCLUSIVE (za-
hŕňa 1x masáž/pobyt, 1x vstup do ham-
mamu/pobyt a alkoholické nápoje v bare 
na pláži počas určených hodín)
ŠPORT A ZÁBAVA:  nemotorové vodné 
športy • tenisový kurt • plážový volej-
bal • stolný tenis • badminton • šípky • 
amfiteáter • animačné programy • za po-
platok – posilňovňa, biliard, 18 jamkové 
golfové ihrisko

www.lixusbeachresort.com

• raňajky, obedy, večere 
formou bufetu vrátane 
vybraných nápojov,  

• miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje 

•   v bare na pláži len nealko-
holické nápoje

• ľahšie občerstvenie počas 
dňa, káva čaj 

• 1x za pobyt výlet do mes-
tečka Larache

• slnečníky a ležadlá  pri 
bazéne a na pláži

• animácie aj v slovenskom 
jazyku v mesiacoch júl  
a august
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ALL INCLUSIVE

cena na osobu od 438 €

2 DETI ZDARMA

AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk
INFOLINKA 0850 166 911


