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TALIANSKO

SARDÍNIA

SARDÍNIA
„Zabudnutý raj Stredomoria“, aj takýto prívlastok má tento čarovný
ostrov s prekrásnym
azúrovým morom, panenskou prírodou, nádhernými piesočnatými
plážami a vzrušujúco
členitým pobrežím. Pláže
Sardínie patria k najkrajším v Európe. Jednou
z miestnych rarít sú stáda divokých koní, žijúcich
voľne v prírode.

CALA GONONE
Malebné kúpeľné mestečko, ktoré sa rozprestiera na začiatku zálivu Orosei na východnom pobreží Sardínie. V bezprostrednej
blízkosti sa nachádza národný park Gola di
Goroppu. Priamo v mestečku sú pláže z hrubšieho ružového piesku a vzhľadom k bývalej
činnosti sopky tu nájdeme nie len pláže menej biele (vápencového pôvodu), ale aj čierne
(lávového pôvodu). V susedstve pláže Cala
Luna sa nachádza známa krasová jaskyňa
Bue Marino, ktorá je už 50 rokov sprístupnená turistom a stojí za prehliadku.
SANTA TERESA GALLURA
Pri prechádzke pestro maľovanými uličkami s množstvom obchodíkov a typicky
malých kaviarničiek sa ponoríte do miestnej atmosféry tohto menšieho prímorského
mestečka. Santa Teresa Gallura je vyhľadávaná najmä pre svoj prístav, z ktorého
sa ľahko dostanete na vzrušujúcu Korziku
alebo súostrovie La Maddalena, známe pre
svoje očarujúce pláže pripomínajúce skutočný Karibik.

Santa Teresa Gallura

Olbia

Cala Gonone
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TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08 12.08.
Odlet z BTS - OLB

19.08.

TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
17.06.
27.06.
08.07.
18.07.
29.07.
08.08.
19.08.
Odlet z BTS - OLB

26.08.

02.09.

29.08.

09.09.

09.09.

16.09.

19.09.

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre
„DIEŤA ZDARMA“
250 €

Povinné príplatky

Príplatky

Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky

Cestovné poistenie
osoba/deň

Osoba od 2r.

Dieťa do 2r.

A1*

A3*

199 €

69 €

2,80 €

3,40 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava – Olbia/Alghero – Bratislava, občerstvenie - nápoje na palube lietadla, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
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 (približne 2 €). Výška pobytovej taxy je v každom stredisku individuálna, platí
sa priamo na mieste pobytu a može sa zmeniť aj počas sezóny.

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.

LETECKÁ DOPRAVA
Pripravili sme pre Vás 8,
11, 12 a 15-dňové pobytové zájazdy z odletového
miesta Bratislava do Olbie
(OLB). Lety sú zabezpečené
lietadlami, ktoré sú vybavené
najmodernejšou aviatikou
a špičkovými technickými
systémami.
Pobyty na 8 a 15 dní z Bratislavy do Olbie budú odlietať
každú stredu od 17.06. do
16.09.2020.
Pobyty na 11 a 12 dní z Bratislavy budú odlietať striedavo v stredu a sobotu od
17.06. do 19.09.2020.
Priamy let z Bratislavy do
Olbie trvá približne 2 hod.
5 min., transfer z letiska do
strediska Santa Teresa Gallura približne 1 hod. 15 min,
so strediska Cala Gonone
približne 1 hod 30 min.

Informácie o doprave

TALIANSKO

SARDÍNIA

Letecká doprava

hotelový komplex

Marmorata Village

SARDÍNIA — Santa Teresa Gallura

TALIANSKO
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ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov vrátane vybraných nápojov
• občerstvenie v pool bare
počas dňa v čase od 10:00
do 23:00 hod.,
• 10:00 do 18:00 hod. v
plážovom bare voda, soft
nápoje a tradičné miestne
alkoholické a vybraté nealkoholické nápoje, káva, čaj
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži
• celodenné hotelové animácie aj v slovenskom jazyku
• detský miniklub aj v slovenskom jazyku v mesiacoch júl a august

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA
LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.marmoratavillage.com

POPIS A PLÁŽ: priamo pri krásnej piesočnatej pláži s výhľadom na Korziku s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá
zdarma • vodné športy za poplatok
VYBAVENIE: elegantná vstupná hala
s recepciou • hlavná reštaurácia • pool bar
• plážový bar • hotelový bazén s terasou
na slnenie • detský bazén • detské ihrisko,
preliezky • minimarket • amfiteáter • požiOFICIÁLNA KATEGÓRIA ***
čovňa áut za poplatok • Wi-Fi v priestoroch
POLOHA: hotel sa nachádza v jednej z najrecepcie zdarma • hotelový vláčik premákrajších oblastí Sardínie • približne 7 km
vajúci po areáli hotela denne v čase od
od vyhľadávaného mestečka Santa Teresa
07:30 do 24:00 hod. zdarma
Gallura • 60 km od letiska v Olbii
UBYTOVANIE: príjemne zariadené 2- lôž-

cena na osobu od

474 €

kové izby „Maddalena“ s možnosťou 1, resp.
2 prísteliek a výhľadom na more • štandardné rodinné izby „Caprera“ prepojené
dverami max. pre 4 osoby za príplatok • klimatizácia • telefón • trezor • minichladnička • SA-TV • sociálne zariadenie (sprcha/
WC) • sušič na vlasy • terasa s posedením
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • plážový volejbal • boccia • lukostreľba • rôzne
vodné športy na pláži • hotelové animácie
a detský miniklub aj v slovenskom jazyku

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

Palmasera Village
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ULTRA ALL INCLUSIVE

• raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov vrátane vybraných nápojov
• občerstvenie v bare pri
bazéne v čase od 10:00 do
23:00 hod. - 1 druh vodky,
rumu ginu, whisky, limoncello , biele a červené víno,
pivo, soft nealkoholické
nápoje, káva, capučíno (2x
počas dňa 45 min. prestávka)
• ľahšie občerstvenie od
16:00 do 18:00 hod.
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži
• hotelové animácie
• detský miniklub

SUPER CENA
PRE RODINY

OFICIÁLNA KATEGÓRIA ****
POLOHA: hotelový komplex končiaci
priamo pri pláži s magickým výhľadom na
pohorie • v blízkosti jednej z najkrajších
oblastí Sardínie - Cala Luna • cca 5 min. od
mestečka Cala Gonone s malým prístavom,
nákupnými a zábavnými možnosťami (dostupné pešou promenádou priamo od hotelovej pláže
POPIS A PLÁŽ: krásna hotelová pláž premiešaná drobnými kamienkami s ružovým
sfarbením • slnečníky, ležadlá a plážové

kreslá zdarma • plážové osušky za poplatok • vodné športy za poplatok
VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou •
hlavná hotelová reštaurácia • reštaurácia
„I Ginepri“ so špecialitami z grilu • pool
bar • bar na terase za poplatok • rozľahlý
hotelový bazén s morskou vodou • detské
ihrisko • minimarket • amfiteáter • požičovňa áut za poplatok • Wi-Fi v priestoroch
recepcie zdarma • pravidelný zvoz na pláž
hotelovým minibusom
UBYTOVANIE: 2- lôžkové izby s možnos-

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

ťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej hotelovej
budove alebo v hotelových vilkách umiestnené v hotelovej záhrade • klimatizácia •
telefón • trezor • minichladnička • SAT-TV
• sociálne zariadenie (sprcha/WC) • sušič
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • plážový volejbal • boccia • lukostreľba • kajak
a malé plachetnice zdarma, ostatné vodné
športy na pláži za poplatok

DIEŤA ZDARMA
LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.palmaseravillage.com

cena na osobu od

498 €

SARDÍNIA — Cala Gonone

TALIANSKO

hotelový komplex

