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SEVERNÝ

CYPRUS
Kyrenia

„Ostrov lásky“ alebo
„Afroditin ostrov“, aj to
sú prezývky, s ktorými sa
pri popise tohto ostrova
stretnete. Práve tu sa totiž
podľa gréckej mytológie
z morskej peny zrodila
grécka bohyňa lásky a krásy Afrodita. V súčasnosti
žijú na ostrove dva hlavné národy: cyperskí Gréci
obývajúci juhozápadnú
časť ostrova a cyperskí
Turci, žijúci na severovýchode. Nádherná prírodná
scenéria a bohatosť kultúrnych pamiatok určite
zaujme a očarí každého
z návštevníkov. Väčšina
pláží s jemným svetlým
pieskom a krištáľovo čistou vodou má pozvoľný
vstup do mora, preto je
kúpanie vhodné aj pre deti
a neplavcov.

NIKÓZIA

Famagusta

Ercan

Larnaca

Limassol

KYRENIA
Malebné mestečko je centrom väčšiny turistických aktivít na severnom pobreží. Okúzľujúci
prístav plný lodí a jácht, obklopený reštauráciami, barmi a kaviarničkami patrí k jednému
z najkrajších cyperských miest. Od hlavného
mesta Severného Cypru, Nikózie, je Kyrenia
vzdialená necelých 30 minút a je rušným
a živým centrom zábavy, vyhľadávaným ako
miestnymi, tak aj turistami z celého sveta. Oblasť má ideálnu polohu a okrem trávenia dňa na
niektorej z krásnych pláží, máte možnosť podniknúť výlety aj do ďalších častí ostrova.

FAMAGUSTA
V minulosti sa jednalo o jeden z najdôležitejších prístavov Stredomoria, vďaka čomu získalo mesto nesmierne bohatstvo a význam.
V polovici 20. storočia sa otvorilo turistom
a stalo sa centrom turizmu na celom ostrove.
Dnes je najdôležitejším historickým, kultúrnym a turistickým strediskom Severného
Cypru. Je to ideálne miesto pre kombináciu
aktívnej dovolenky a oddychu. V regióne je
možné nájsť archeologické vykopávky antického mesta Salamis, s ruinami rímskeho
divadla či mestských kúpeľov.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
Rozloha: 9 251 km2
Počet obyvateľov: 885 800
Hlavné mesto: Nikózia
Mena: Euro/ turecká líra
Medzinárodná poznávacia
značka: CY
Internetová doména: .cy
Smerové telefónne číslo: +357
KLIMATICKÁ TABUĽKA
mesiac

vzduch

voda

6

32 °C

23 °C

7

33 °C

26 °C

8

35 °C

26 °C

9

32 °C

25 °C
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TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
Odlet z BTS - ECN/LCA

09.06. 16.06. 23.06. 30.06.. 07.07.

LETECKÁ DOPRAVA

14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09.

TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) A KOŠÍC (KSC)
Odlet z KSC-ECN/LCA

12.06.

19.06.

26.06.

03.07.

10.07.

17.07.

24.07.

31.07.

07.08.

14.08.

21.08.

28.08.

04.09.

11.09.

TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
Odlet z BTS - ECN/LCA

09.06.

19.06.

30.07.

10.07.

21.07.

31.07.

11.08.

21.08.

01.09.

Odlet z BTS - ECN/LCA

16.06.

26.06.

07.07.

17.07.

28.07.

07.08.

18.08.

28.08.

08.09.

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.

Osoba od 2r.

240 €

210 €

ECN

290 €

LCA

Dieťa do 2r.

A1*

A3*

69 €

2,80 €

3,40 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava,Košice – Ercan/Larnaka – Bratislava,
Košice 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.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: pre vstup na Severný Cyprus (turecká časť) je potrebné mať platný cestovný pas s minimálnou platnosťou 6 mesiacov. Pre vstup do krajiny nie sú potrebné víza.
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.
PROGRAM 8, 11 ALEBO 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:
odlet z Bratislavy, Košíc, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7., resp. 10., resp. 11. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8., resp. 11., resp. 12. deň:
uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko,
odlet do Bratislavy, Košíc.

Pripravili sme pre Vás 8,
11, 12 a 15-dňové pobytové
zájazdy z Bratislavy, Košíc, na letisko Ercan (ECN) s
medzipristátim v tureckej
Antalyi (AYT) a priamymi
letmi z Bratislavy (BTS) a z
Košíc (KSC) na letisko Larnaka (LCA). Lety sú zabezpečené lietadlami, ktoré sú
vybavené najmodernejšou
aviatikou a špičkovými
technickými systémami.
Let z Bratislavy na letisko
Ercan s medzipristátim v tureckej Antalyi trvá približne
4 hod. 30 min. Transfer z letiska do strediska Famagusta
trvá približne 1 hodinu, do
strediska Kyrenia približne 30
minút. Let z Bratislavy na letisko Larnaka trvá približne 3
hod 20 min. transfer z letiska
do strediska Famagusta trvá
približne 1 hod 20 min., do
strediska Kyrenia približne 1
hod 30 minút.

Informácie o doprave

SEVERNÝ

CYPRUS

Letecká doprava

hotelový komplex

Salamis Bay Conti

Famagusta

SEVERNÝ CYPRUS
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ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou bohatých švédskych
stolov vrátane nápojov
• neskoré raňajky, ľahšie
občerstvenie počas vybraných hodín v areáli hotela
• čaj, káva, koláčiky o piatej
ľahšie nočné občerstvenie
• slnečníky, ležadlá, matrace, osušky pri bazéne a na
pláži
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje počas
dňa v areáli hotela miniklub, animácie aj v slovenskom jazyku v mesiacoch
júl a august

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

www.salamisbay-conti.com

OFICIÁLNA KATEGÓRIA *****
POLOHA: cca 8 km od mesta Famagusta •
50 km od letiska v Nikózii (letisko Ercan) •
cca 80 km od letiska Larnaka
POPIS A PLÁŽ: obľúbený hotelový komplex priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, ležadlá,
matrace a plážové osušky zdarma • novovybudované plážové mólo
VYBAVENIE: komplex pozostáva z hlavnej budovy, časti Salamis Park a viliek v
okolí bazéna • vstupná hala s recepciou a

cena na osobu od

486 €

posedením • Wi-Fi pripojenie v priestoroch
lobby zdarma • hlavná reštaurácia s terasou • lobby bar • pool bar • plážový bar •
vonkajší bazén • detský bazén • aquapark
• beauty centrum • turecké kúpele • kasíno • konferenčné miestnosti
UBYTOVANIE: elegantné 2-lôžkové izby s
možnosťou až 2 prísteliek v hlavnej budove
alebo v časti Salamis Park • priestranné 2
- 3 lôžkové vilky s možnosťou 1 - 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • minibar (voda
dopĺňaná denne - zdarma) • trezor zdarma

• SAT-TV • sociálne zariadenie (sprcha/WC)
• sušič na vlasy • WiFi pripojenie zdarma •
balkón
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: 2 tenisové kurty •
stolný tenis • šachy • fitness centrum •
detský miniklub • detské ihrisko • aquapark • amfiteáter • diskotéka • biliard za
poplatok • vodné športy na pláži za poplatok • animačný program pre deti i dospelých

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

Acapulco Beach
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ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov vrátane nápojov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, voda,
káva a čaj počas dňa a vo
večerných hodinách v Moon
Rise Beach bare pri pláži
• slnečníky, ležadlá, matrace,
plážové osušky pri bazénoch a na pláži
• animácie aj v slovenskom
jazyku v mesiacoch júl a
august
OFICIÁLNA KATEGÓRIA *****
POLOHA: 8 km od mesta Kyrenia (autobus
od hotela za poplatok) • 28 km od letiska v
Nikózii (letisko Ercan) • 80 km od letiska
Larnaka
POPIS A PLÁŽ: priamo na prekrásnej,
širokej a dlhej pláži s jemným pieskom a
pozvoľným vstupom do mora • slnečníky,
ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma
VYBAVENIE: hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy, časti Pine Court I a
II a bungalovov vsadených do udržiavanej záhrady • vstupná hala s recepciou •
hlavná reštaurácia s terasou a výhľadom
na more • lobby bar za poplatok • plážový
bar (počas dňa a vo večerných hodinách
vybrané nápoje zdarma) • pool bar za poplatok • Aphrodite bar za poplatok • disco
bar za poplatok • 2 „à la carte“ reštaurácie
za poplatok • vonkajší bazénový komplex
s obrovským aquaparkom • novovybudovaný panoramatický bazén pre dospelých
a deti • vnútorný bazén • detské ihrisko •
lunapark za poplatok • wellness a turecké
kúpele za poplatok • Wi-Fi pripojenie zdar-

SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA

ma • minimarket • hotelový fotograf
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej budove alebo
v časti Pine Court I a II • vlastné sociálne
zariadenie (sprcha/WC) • sušič na vlasy •
klimatizácia • trezor • SAT-TV • telefón •
minibar za poplatok • balkón
STRAVA: ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: obrovský aquapark •
miniklub • lunapark (za poplatok) • amfiteáter • tenisové kurty (za poplatok) • fitness
centrum • plážový volejbal • stolný tenis •
šípky • biliard (za poplatok) • kasíno

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

LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

www.acapulco.com.it

cena na osobu od

522 €

Kyrenia

SEVERNÝ CYPRUS

hotelový komplex

